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 ةداهسلا بحاص لضانلا ماعلا ةرضحل

 كرابم اهب يلع
 اًنباس ةيرصملا ةيموهععل ا لاغشالا رظان

 لوالأ زج ا
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 هللا َخِلَضَو اهرسمو لوتخالا رادقمو اهربّدلمو نإوكآلا روتضم هلل ددحلا
 نجدلا عاصم هيو هلا ىلعو ىدطا رونو ىكفلا سيت قي انيس لع

 ادبإو اًماد ١ ريتك ايلسن سو ئدنفا ماَدبِبَو ئدنها مرونب نم ّلكو
 نظف يتل ١ ةتينإوق ربّدثو كاوحا ربسو ملامتلا اله :ق رظن نرق دْمبَو

 نم عون لك :دارفا تيب دجو هتكح اهربدو هتردقب ةمتا لج :قااخنا آيل

 اطابترا هسانجا نم رخآو سنج لكو ماعلا نم هريغو عون لك نيبو ةءاونا :

 اًمَلإو كفسلا لاعلا ننب :طابترالا اذه َدْحي هنا اك ةماظن لاك ةيعالتسب امان

 اهتعشا فتبنتق اهرإوناب ضرالا ىلع قرشن نشهشل ١ نا ىرت آلا اًمفتا يولعلا
 دقعنيف ءاوطلا ىلع اتخل عنتري راخب ةرارحما ةطسإوب لّصفنيف اهئازجإو اهئاخنا يف
 ةيصانلا نكامالا نم هللا ءاش فنيح ىلا هريسنف خابرلا هريفن ءاينلا وج يق 55

 تار ]و تابنلا عاونا ضرالا هب جرخت هام ضرألا ىلع ظقسإ و مارتيف ةَيناَدلإ
 ء١1' تارصتعملا قم انلزنإو اجاهو اجازس انلعجو هناي هللا لاق 15 قابعلل اقز ر

 هيث لع لّصح ئولخم لك نا قرب مانا ثا انبنو بح هب جزخلل اهنا
 كلذ راص ضرالا نم جَرخيوا ءايملا نم رعي ام ناك ابا اغلا اذه نم
 ماكحالاوةيلزالا مكحلا هيلع تتسهق هئافو ل زوبجم ةتمذ: يف نءنب ةبشا هيلا

 بيكرتلاو ليلتل ١ ةطسإوب هائلا وا ضرآلا ىلا نّيح دعب ةثادإو هّضِي وهتبةّيلعلا
 هللا ءاقنب نا ىلا نوكلا اذه ءاتبو ماظتلا رارمتسال نيلداعتملا نيلداَبملا

 ةيغارن نا بسان 'ةيرسفلا لاَوَحالاو ةيرظفلا زومالا يف كلذ اننلع اذاف
 ةيراينخالا انل اعقإو ةبدارالا انلاوحا يف كلذك

 هئلباقمو قي وعتب ماّيقلا انشفنا اننتزلا 'ةايحما 'ةقه يف هيلع الصح ريخ لكف
 نامحالا آلا ناالا ءازج لغو ناكمالا راتق ىلع ليخجاب

 لاوحا نم :ةلاح ىلع انرض ىتح دوجولا اذه .ّيِف انيبرت دق نحن الفم





 يف اهتهج نم هيلع ام ىدأ دنف ركذ ام لعف اذاف كلذ وحنو ضو يرو 0

 اًرج مهو اريخ كيزتو رخا عفنب هيلع دوعنف اهتالصاخ وغنو اهازيخ
 00 دتف 0 نزلا 32 لمت يك 0

 كلذإ لا كلو هقوفحو 0 6 00 20
 يف تمزتلا اذهو ةعاطنسالا ةياغل ءاهتنالإو لقملا دهجل ذب نمينعنعال هب ينارتعإو 2

 لكب ينطو مدخا نا لإوحالا نم ةيف تبلقن ام عيمجو لاعالا نم تدلقن ام لك : 7 7
 يعسل كلج وا لق عفنلإو ةئئافل اب هيلع دوعب هارا امم يناكما هفلبو يذيهتلانام 00١
 اما ةينلا بتكلا ؤفنو ملعتلإو ةيبرتلا يسصتو سرادملاو بتاكملا راثكتسا'يفق ©“ 0
 ةنيلهأ هيف ىرا نا ابلع ضير او ص وأ يتب اهنيلأت يف لاقتشالاب 5

 اهب مايتلا 3 ٠
 مالكا حلو صصقلاو ريسلا ىلا لمت ام اًرينك سوفنلا تيأر دقو 2020,
 ات ل لابد دقف ةضحلا مولعلاو ةتحي ١ نونفلا فالخ 5

 لابلاواخ مدع تاقوا ينو لاغتشالا ةراكن م لالملإو؛ةماسلا دنع ايس ال 0١١

 |رينك هنمضأ باتك لمع ىلا فراعملا نإويدل يتراظن مايا اذه ينادحت 3 8 ٠

 بغريو اهتعل اطم ىلا اهيف رظانلا طشني ةفيطل ةياكح بولسا يف دئابنلا نم 335

 اهلاني دئإونلا كلت هقيرط يف ديف ليبفلا اذه. نم ناكام يف هتبغر اهيف 0١١
 0000000 ةمفملا ثبو ةئاثلا ميمتت ىلع اًضرح هانع الب اونع | ل

 بيذهت يف ًانيعتسم هللا ةيانع ن نم. !دمتسم باتكلا اذه عج يف تعرتشف ْْ

 ديسلا لضافلا ملاعلا اش ال ةناسالا ةباهج ضعبب هتراشا مول 3 ُ

 جنت ىلا هتيانع فرص هناف فراعملا ناييد لكو 0 هللادبع لجالا
 م. دب بم ديكس

 3 : ْ + 2 مظ

 ديو ديو بيدصهذنو 3 نم اهنأش 0 36-5 يع
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 ىتح انريغ يبرن نا انيلع بترتف اهيلع انأفن نكن لو اهيلا انلصو لاكلا
 انسفنا ىرن ام ظعا نرمو اذكهو مثريغ نوبري م مث كلذ وحن ىلا اولصب

 اذه ةسدفملا .هقوقحم ' نيروغغم ' هتهج نره نييبااطم هل نينيدم 0

 انبورو ' هث أوج انشعنو هايس تخنو هضرأ قوف انشغو هن 1ث يكل يذلا ليلجا

 اند أ لك يف وهو هئازجا رئ أمسإ انعفتناو هن اىيقعو هتأبش انيذنغإو هئأم

 نيقباسلا اندادجإو انثابا عم هعينص نراك اك انديزيو انيطعي و انديفيو

 قح هردنتن نا انمزاف نينحاللا اندافحإو انئانبا عم هنآش نوكي كلذكم

 هل عفنا يش الو هريخو هتعفنم يف اننعااهتسأو ان دوج رخآ ىلع 4 و هردق

 ةعقانلا تونفلاو فراعملا ثبو هئانبا يلع نم هيلا ةكربلاو ريغلل بلجأو

 ا هقوتح |وفرعإ ىتح مهيف ! ١ ةياغ ىلا هلاصيإو هتهدخو هعفن ىف ةحاوا"

 كلذبو ةناكا ولعو ةعفرلاو ةداغسلاو ةطبغلا نم هيلا لكي نا نكي ام

 ال اذهو مدعب نم مهفلخو مهتعو ملسن ىلعو مملع هناكربو هتاريخ دادزن
 هسفن عفن نسم ال لهاجلا ناف ةيبرتلا نسحو ةفرعملاو ملعل اب الإ نوكي .

 ال ةعفنلا فرع ولو ةرضملاو ةعفنملا نيب زبي ال ةنال هريغ 3 نع ةلضف .

 دوصخأل اهبرقإو اهنسحال يدتبي ال فرع ولو اهلا ةلضوملا قرطلا ف رع

 ريخلا بلطو رضف عفني نا دارا ام لاط لب روذخإو تاف الا نم اهلسأو
 يفلا تاهفظ يف طبخت. وهف اريصب ناك ولو ىعا لهاجا ناف رشلا بلئجاف
 هلا هلق يردي الو تاوصلا ىلإ ,يدايب الو ةقيط ا ريد ال راحو
 ةفدصل ابف ضرغلا ىلع عقو نإو هريغ قوقح فرعي الو هسفن قوقح معي الو

 ارينتسم هل اعا ىف روسي ةفرعملاو لضنلا بحاصو مار ريغ نم ةيمر قافتالاو

 ٠ كصقيف او بإوصلا ىريو جلا نم جامو .يشلا نم ريخملا زيمف هلع جابصمب

 مريغل امو هريغ ىلع هلامو هريغو هسفن ردق فرعي و هكلسيف ارين قحلا جتنو

 هعفن نا اًفراع اهب مايقلا نسحو اهئاضنب هسفن ذخأ يف هنطو قوقح ىريو هيلع
 ةبير ال ال. هسفنل عفن ةقيقححلا يف ىه افأ هيدثري ايدو هيضني تح 0 هنطول

 لك اهنأش ةعفرو اهمدقتو اهنكرب و اهبصخو هدالب ريخ نا نم ندع هيف
 ا ب عفن هنطو عفن ناك اذلف هسكعب هشكعو هل ةئاف كلذ 1
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 ىلوالآ ةرماسملا

 رذسلا

 ربما: رم تلم ايفر صم ىرفا نم ةمرخنان هنأ يكحأ ٠
 ةيرفلا عماج ةتينئاءزلسا ناك فيرللا ءاهتق نوم ل

 نلضفلا لها نم' ناكو و "لجو زع هللا بانك .مافلبا رعيو
 ناي الؤافت نريدلا مع هايس دلوب ربكلا لع هللا هقزر جالضلاو
 ةيداو, هياعك يف هانز. هنا مث نتدهنجلا للعلا مالعا نم روكي
 هللا ايلانك هدلإو نع ظفحو مالغلا  عرعزتب نأ ىلا هياأ نسناج
 هيفا ىأرف ةرسي نونف ىدابمو ةريغص نروتم ضع مظعلا
 لغلا ةبذعو ةحيترفلا نيبحو ةباجلا لئاخمو ءاكذلا راثا هدلاو

 هتيبرت اك داراف هيلا قاسي ا ةّيلباخل و ةيلع. يقلي ا لولو
 لاق دق ٠ ءايلعلا رباك ةبئترب . ننلب تح هتييبش نإوأ ف ههلعتو
 لعجب رت نم اولاقو | ارايك مج اوفنتت اراغص. مدالؤا اولع ءاكحلا *

 , ظ 0ع رعاشلا لاقو هربك يف مدَقَتي ل هرغص ُْق



 ْ لا :

 ةينايم بْذشَوإ هيناعم بذهف ليلقلاب سيلو باتكلا اذه نم هيلع علطا ان

 يف ةقرغمملا دئاوفلا ررغ نم يتش لمج ىلع لمغشا اسماج اياتك ءاجن هيناجي برقو
 ةيعانصلا .نوفلاو ةيعرشلا مولعلا يف ةيجنرفالإو ةيبرعلا بتكلا نم ريثك
 نامنالا عون باق امو ربل إو ربلا بئاجتو تاقولخلا بئارغو ةفيلخلا رارسإو

 رضاحلا تقولا يف هيلع وه امو رباغلا نمزلا يف راودالإو راوطالا نم هيف

 ءانعو سءوبو ءانهو ةحارو ردكتو ءافَضو رآهقلو مد نم هيأ ٌرط امو

 نم راثكتسالا عم رومالا فرصنو روهدلا باإقتب نّوشلا نم كلذ ريغ يلإ

 ةنيابتملا ءاحنالاو ةتوافتملا تاقوالا يف هئاداعو هلاوحا تيب ةنرانملاو ةلباقملا

 هجرديو هنركف ضهنتسيو هلكحترق ةبنيو نرطاخ , فمش ان ىلع هعل أطم علطيل

 . اهربدتو اهربيسو رومالا دقن يف هتريصب :رصي ل اعتسإو هرظن ناعمإو هلفع ل اعال

 عفابلا ريختو رمغلإو عننلإو رشلإو ربخلا ني زبيمتل إو اهنيب ةنزاومإو اهتنراقمو
 ةلآلملا يلإ ليج الو ةمابلا نع ومد طمن يلع اهتم نسجالاو نسبحإو عفنالاو

 | يززكنا لجر عب نيدلا ملعب مو يرصم ملاع خش ةجايس بلاق يفءعرنم
 ةيقرشبملا لاوحإلا نيب ةنراقملا يتاتل ثيدحما طمس اهيظن نايب نب نايه اهلك . ٠

 ا ةيوبور والأو
 ةيف كرحو لابلا لغشو عمسلا عرقو رظانلا رظن تحت عقو اه لكو

 اعبشم نايبلا يفوتسم باتكلا يف رظانلا نمي ةجايسلا ةني شفنلا ىوق نم

 رفاببملا لقيت *ىراقلا اهيف ىلقتني تارماسم ىلا هتمسق دقو ماقملا بسحب مالكلا هيف

 ابينم ؟ركنم لوالل نوكيف ملعتملاو معملا هب عفجني 5 رماسللا ةهاكق اهيف دجبو

 هلعجي ٍبيإو باتكلا اذهب منبلا مثل نا لوثسملا هللاو اهتفم العم يفاذللو
 بأملا مويل ندع ةريخُد
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 فطضا .ءايلعلا لاق دقق ريسلا ننسحو ريخلا لعفب ةرهش

 كل ءدر ةناف بدالإو يلرلإو بسحلإو نيدلا اذ ناوخالا نم
 سزو كلمشح ص -و دنع سنأو كتيئأن دنع نكرو كدجاح دنع

 ةرح نبأ لك ناوخالا نم ريخت
 0 ؛ تايئاثلا ديعع كر 1

 اناف احب تنراق اذا نررافو

 و انرق ىتفلاب يرزيو تيزي

 ديز نب يدع لاقو
 مرايخ بحاصف موق يف تنك اذا

 يِدّرلا عم ىدرتف ىدرالا بحصت الو

 هنيرق نع لسو لاسنال ءرللا نع

 يدنني نرراقملاب نيزق لكف
 اوذخاف مهلع ضبقلا عقو ضصوصللا نم ةعاج نأ 0-0

 مهم تسل انا لاقو مثدحأ ع يااك نال ناظلسلا ىلا

 ىتح ٌنغف ناطلسلا .لاقق_مطلعفا لعفا ملول اينغم تنك افإو
 ديز نب يدعل نيروكذللا نيتيبلا ريغ هنانل ىلع ربي لف عمش
 لاق « يددتي نراخلاب ننزف لكف ) هلوق ىلا غلب ايلف اهب ىتغف ٠

 0 ماب نم لوا انإو كنفظنا نم ناجس نراطلنلا
 راها هدد الا تحاصي نه ةبقاع هذهو معه لف
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 رغص ىف ثادحالا بدال عفني دف“

 5 0 دعبل عفني قل

 تادنعا اهتموق اذا نوصغلا نأ

 "تسشحلا اهتموق .اذأ نيلت نأو

 يف هفرعي ال. رهزالا عماجلا ىلا ههجوي نرأ هسفن يف عقوف
 هناف ةرهاظلا تاكربلاو ةرفازلا رساحلا نم ةرهاطلا ةعقبلا كلت

 ملعتلاو لعتلا نسح 00 لظافالا عيجو لئاضنلا عبنم
 ةبلرك دلو هب لكي نا د 0 536

 لانيل هئاع لضافأ نم هئارظع نسشورد ةمزالاب فيرشلا معلا

 دق خيشلا ناكو تذالإو رلعلا متبحتل تستكيو برالا 3
 ةينلا هذه ىلع ىلاعت هللا 0 هر براق

 دعإو اهلع مكو اهيلا :.ركرف هرطاخ لامو هردص ا حرشناف
 هعف تنكو ةريسي تناك“ ن أو ةزيخذلاو دازلا نم .مزلي ام هذلول

 نايعاو اهراجت ريقاشم نم ةرهاقلا نزرصم يف 2 قيدض ىلا اوتكم
 ناو دلاولاك هتاممن عيمج يف هذلول نروكي نأ ةوجري اهريهاشم
 دجامالا ءالعلا نم تزيحلاصلا ىلع هعاتجا يف ةطسإو نوكي

 فقضوإو هييدات يف ةيصنلا ]ولذبيو هيذبعب وحسب مهم ةبرفيو

 ّْ 0 ا 0 00

 نمو ا هنااا ةلتلاق 37 تاق 0 ظ



 معز
 كك

0 
 هلال ةييظولا 221 ١

 39 دحلاو داهعجالا "ىلع لعلا ليصحت يف مادي

 كلل, لادكلا خطير دقيت علا ةيالا لذي 3 ةقثلل
 دف ددملا دهنوب ديالا ناطواو لها كرغي الو لالا عطقي.الو

 رهزالا عماجلا ىلا هرما لوا يس هيلا هن :| ةئاشلا ضعب نع يكح
 لع لضصحي الو ةدئاف ىلا 'لصي ال ةدم هيف ككف لعلا :بلطل

 ا لاح هياط نه دلو قلك

 .٠ نم جرخل ماقف هلهاو هدلي ىلا عوجرلاو تلطلا كون ىلع مزعو
 هنا .قفنا 0 هس دخل لل انين ليج

 نم لحم يف دوعصلا لواحت ضرالا تارشح نم ةبيود ىأر
 0 نراكو عماجيا ناطيج
 مث تعقوف اهلجرا تقلز مث اًريني ارادقم تدهصف اهلا ةيبنلا
 ِتلضو ني تلصوف ةيناث ةرم ثدعصو تاق

 تلصو: نتج .ارارم عقترتو عمه كلذك 'لزت و تعقوو ًالوا هيلا

 نمزبعا نوكا.ال' للإو ةسين:يف لاقف تدار ثيح ناكملا ىلغالا
 ةزيرظ: ةيطو ةفيطلا ةرايثل يل هللا قمن هذيق ةنيعصلا ةينوذلا هذه
 داع نا مث,لمالا ةياغي .ترفظ:لمملا ةموادم ىلع تريص الب اهناف

 ةشاث ةعزغو ةيوف ةثو ديدج طاشنب ليضع نيلطلا ىلا

 ديحو راض نزا ىلإ دكيو دهنجيو دي لاز ايف ةرباص سنو
 يلوال ةربع هنيدح راصو هنامز يف مالم يشو هنارقأ ٍديرفو هاو
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 هللا ةيحر وهشلا نأ من ملاوجا ىلا بسن ملاعفاك لمني ل نا ةناف

 امو ملغلا بلاط تفئاظو هيلعتب نيدلا 1 .هدلول هتيصو مخ

 بولطللا ىلا لوصولا للاى اهيلع فقوتي ينلا بادالا نم هزل
 زاعملا بادأ نأ "ينباي لعأ .لاقف بوغرملا مامت ىلع لوصحنإو
 لج رشع يف كل اهرصنخا نكلو اهليصانت دادعت لوطي ةريثك
 اهادع ام اهنع عرفتي لوضال اك الل نوكت تالا نع اهتيفلت

 . ىلوالا ةفيظولا :

 فاصوالا مومذمو ققالخالا. لئاذر ءنرم سفنلا .موقت

 نم اهلكف اهانمإو زيكجلاو دسحلإو دقحلاو ةوهشلاو بضغلاك
 ليبسلا عطاوقو ليصحتا عنإوم

 ةيانلا ةفظولا

 لهال نع دعيبو ايندل ا لاغنالا نم هقئالع معبلا لل نأ. .
 نم لجرل هللا لعج امو ةلغاشو ةفراض قئالعلا ناف نطولإو

 قئاقخلا .كاردإ .نع' ثررطف ةركفلا تعزوت اهو هفوج.يف نيبلق

 فضزالا. تفشنف ام /قرفت لودجك ةقزغتم روما ىلع ةعزوملا
 غلبيو . عيدجي ام ةنم نين: الفن هضعب .ةرارحلا تفطدخإو .هضعب



 1 فالق <

 ةيلا لوبقو حرفلإو ركشلاو ةعارضلاو ءاغصالا نسحب هيلا فلا
 عيبجم تيرشف اريزغ ارطم تلان ةتيم ضراك هلع عملا نوكيف
 نم هنع هللا يضر "لع لاق دقو هلوبقل ةيلكلاب .تنعذإو اهتازجا
 هيلع الو باوجب | يف هعنعت الو لارسلا هيلع رثكت الآ اعلا قح
 نيانفت الو ارس.هل .يغنت الو نغم اذأ هود ذات الو لك اذا
 نا كيلعو هترذعم تليق لذ نإو هترثع نيلطت الو هدنع ادحا

 ةجاح هل ت تناك نإ |و ىلاعت هللا رم ١ ظنحي ماد ام هلل هظعتو هرقوت

 هتهدخ ىلأ موقلا ثقس
 ةسماخلا ةفيظولا

 ىلا ءاغصالا رم رمالا ءدبم يف للعلا يف: ضئاخلا زرت نأ
 نموا ايندلا مولع نم هيف ضاخ ام ناك ءاوس سانلا فالدخا
 ةسيئويو ةيارزتفيو هنهذ ريجيو ةلقع شهدي كلذ ن اف ةرخالا مولع

 ةدحاولا ةقيرطلا ًالوا نقد نأ يغبني لب :عالطالاو كاردالا: نم
 تهاذلا ىل ىلا ييغصي كلذ دعب مث هذاتسا .دنع ةيضرملا ةديمحا

 يار رايدخاب القتتسم هذاتسأ نكي ل ن اف ءارالا فالذخإو هشلاو

 ا 0
 ايرعلا دول ىعالا مضي الف هذاشرا رم رثكا هلالضأ ناف نم
 لهما هبتو ةريححلا ىع يف دعي هلاح هذه نمو مثداشزإو

 ةسداسلا ةفيظولا و

 نم اعون الو ةدومحلا مولعلا نم انف لغلا ٍتلاظ عدينالنا ٠
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 ظ -- ريغب مثرجا نورباصلا يفوي انأ ةناجيس هللا لاق دقو بايلالا

 ةعبارلا ةنيطرلا

 مامز لا ىفي لب ملل لع راجل لعلا ىلع ربكيي ال نا
 نع ضيرملا ناعذا 1 ب

 ىلا وم ل هلع لاا 0

 ربكيي نأ لعلا بلاطل يغبني الف معلا بلط يف آلا ىلمتلا نمؤملا .
 نم ةدافشللا نم فكعتسي نا لعملا ىلع هربيكت مو ملعملا ىلع

 نم آلا معتلا يف تغري الو. ةرهشلا مدع ركذلا نفاخ هارب

 ببس معلا ناف ةفاحلا نيعوهو رهاظملا باحصإو نيروهنملا
 قرفي َ هسرتفي راض عبس نم ابره بلطي نمو ةداعسل او: ةاجنلا

 ررضو. لباخ وأ روهشم لجر ةاجنلا قيرظ ىلا هدشري نأ نيب

 ثيح اهنتغي نرمؤلا ةلاض ةمكحلإو عبسلا ررض نم دشا لهجلا
 ليف كلذلف ناك نم انئاك هيلا اهقاس نمل ةنملا دلقتيو اهب رفظي
 لا كل يع كيبنلا# د نحمل نقلل برح علا

 ىلاعت هللا لاق عمملا ءانلإو عضاوتلاب الا لعلا لاني الف

 (ديهش وهو عمسلا ىلا وأ بلق هل ناك نم. ىركذل كلذ يف نا )
 ةردقلا هنيعت ال مث ايف لعل الباق نوكي نا بلق اذ هنوك ىنعمو .

 الك لبقتسيل تلفلارضاح ديهش وهو تو ىتح مهنلا ىلع
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 كالا

 حلا 1 يناعللا 9 ا ب ميردلاو 0 كلذ ار

 ب هنو عاضإو زرع زير دقق هلبق ا 0

 . بانكلا ماني نيذلا ) ىلاعت هللا لاق لئاطب جرخي مو.لطابلا

 المعو الع هريكح ىتح انف :نورواجيال يأ ( هتوالت قح هنولدي

 هقوف ام. ىلا قزتلا ءارحتب لع لك يف هدضق نوكي نأ يغبنيو

 ةعساتلا :ةفيظولا

 داري: كلذو 200 هب 0 ---

 فرش لأ رع 00 0 يه
 الالم طع بالا ركزت وويل ةظظفحأ هير قاف هتوف تراعي
 ةيئيقي ١سغاف .هنلدأ ةوق زابدعاب فرشا باتنحلا لع'تدجوو

 ةنم انك راك انو: فرش :كظلا ناك 1ذطو را ةرثلا ةلطظلالامو
 لع مولعلا تفرششاف' اذه“ ىلعو نيقيلا ىلع ينبه باسحلاو نيهختلاب
 ءاتشلاو:دنالا: ل ايؤلا:نم اهنابنو :جأوزالا ظفحن:هترث نال نيدلا
 مذ نيدلا لعل جدملأو ءارطالا اذه نم مهن :نا يغني الو يدمرملا ٠

 ..ةفل رضا لك اقل نيب اهل ظنا يني الو ألا نم دوغ
 هبيشتو نيدلا 5 مظعت, نم ني الو ةحودملا نونفلا نم اهريغو

 اهيلغ نيئانلاو مولعلاب نيلفكملا ناف اهجيقتو مولعلا نم ةريغ نييشت
 3 ١



 ل

 «دعاس ن و هب علطي ارظن رن ويف رظنيو الا هغاينا

 نم فرظتو ءافوتسإو نم مثالا لعن ًالإو هيف رجتلا بلط رمتلا
 يف ةنم ديفتسو ضعبب طبثرم اهضعبو ةلوافتم مولعلا ن راف ةبقبلا

 نانلا نإف هلهج تس 0 نع ك اكينالا لاح

 كفاح ناس امي د )'ىلاعت لاق وله أم ءازغ
 ظ رعاشلا لاقو ( ميدق
 البلا الل ء دج *  ضيرم رم رف اذاكلي نمو

 ةعباسلا ةغيظولا

 يلا ناري ب ةعفد علا نتف نم نق ف, ضرخي الن
 عب عيمج عسني ال وك ان ذارملا ناف .مالاب *ىدتبو

 هلل وقعت يع لاق ديف ةنيشلأ ءوش لك نم ذخاين ن نأ مزحاف

 يف لك نم اون ىع# ن كارلا عيا

 هني كلا وامن ولو. ال + عا

 سكب نذغ * هنو ردسي لقط

 ةئمانلا ةنيظولا

 ناف هلبق يذلا نفلا يقوتسي .ىتح نرف يف ضوخب ال نا
 نم قفوملاو ضعب ىلإ قيرط اهضعبو ايرورض ابيترت ةبترم مولعلا



 ل
 . عرشاعلا ةنيظولا ْ

 ا ور ةليضنلاب يلحتلا لعحلا دصق نوكي.-نأ

 ةدومحلا ةعفنلا ليصحت ىلا لصوتلاو لجو رع هللا ىلا برقنلاو
 عفنلاو اهلسإو قرظلا .نرسحإو اهظعإو ةوجولا لكانت هسشنل
 سانلا بِحا نزاف ىلاعت هللا دابع:رئاسو هنطو لهاو هناوخال
 ةدساحل إو ةاهابملاو ةرخافملا هليصحتب دصفي الو هداببعل مهفنأ أ 1

 مهصانم يف مهقياضمو مهئاظو يف فئاظولا بابرا ةمحازمو سانلل

 . ةضن يف احويم ناك نإو معلا تلظو ةبمذ :دصافملا هذه ناف

 ةالصلا لعفف هل .ةبسلاب ابومذم ناك ةممذ ةينب هدصق نم نا ل

 هدارا اذا نتكلو. ةبرقو ةناجم هلل, ةعاطو . هسفن ديف © الن
 ِكلذل ةبسنلاب امومذم ىراكر خل إو . ةعمسل إو ءايرلا: ةينب صخش

 هين يعد كابو كار سراك بدع

 0 ةياغ -
 هنريشع عمج هتيصو عام ,نويصن متا.ن دعب زيبشلا نأ

 يلا يحيي وهو مل لافو نيدلا لع ةدلإو هجوز. مهفو و
 نيدلإولا قحيف ”ىلع.عرشلا هضرف ام ءادأ يف يرع عي تيضق
 اذه يدلوب ع ىلاعت, هللا نم دقو "يلا ىتتا نمو براقالاو

 يلعب نم نع هللا لضفب لد ادرك نا ينل ن ا دوأو يرمي رخآ



 ا4 .

 هللا ليبسيف نيدهاجما ةازغلو اهب نيطبارملاو روغنل اب نيلفكملاك
 يذلاو ةنوملا م بلجي يذلا مهو ددللا مهو لاهم موف

 ع 2 اهدبعتو مءاود ظنح يذلا منهو كمل مهقسي

 هللا لاق ءايلعلا كلذكو ةنسحخ هنتين تناككاذا رجا نع مه

 ( تاجرد .لعلا اوتوا نينلاو كم |ونم (نيكلا هللا عفري ) ىلاعت

 اكو هيف ةليستلاو ( مهر دنع تاجرد مث ) ىلاعت لاقو

 هناذ هيف ريزولا 00 :

 ةرد ل | انتم لمع قف ةلبجابو اذكهو ريزولا نود نم ذكو :

 هللا هجو دصق نس ري 0 لمعي نمو ري

 نأ يغبنيو ةل احم ال ةعفرو هعفن : ناك )ع ي يأ ملعل اب ريختا 1

 الو. هيف هياعحكأ تريب: تلخملا 0 ىلع ميال

 ىرتف لمملاب مع بجوم معفل اخي الو هيف داخآ وا ذخإو ءاطخب

 ىل اجاب اهيف نيللعتم تايبتتلإو تايلقغلا يف رظنلا ]وكرت ةعاج

 - نالظب ترودقتعي ةفئاط ىرتو اهبايرا ةكردال لصا ال ناك

 اا ةنئاطو ْتيِبط زم هودفاش ءاظخل بظلا
 رخال ننتا ءاطخل ةنالطب ]ودقتعا .ةفئاظو دحاول قنتا باوصل

 + ا ب لب ءاطخ لكلاو

 ةنع هللا يضر لع لاق اذلو مفتا لاك ةطاحالاب لقتسي

 . هلهأ ةفرعت قحلأ فرعا لاجرلاب قحلا فرعت ال



 : سنا

 لاسرا ىلع ةينلا تبمصو ىلاعت هللا ثرغتسا دف اذطو دع تحت

 عماجلا يس هليصحتو معلا بلطل.ةرهانلا ةسورحم ىلا اذه يدلو

 .هرشجح موي قو هرع رخأ ىلا هرهد ةدموب عفتتيل هيف .هرجتو رهزالا

 ىسع هل اوعدإو هقارفل اونزحت الفاهرفسل مزلياام 9
 اعدل اب.اعيج اولهعياف ةيلا هتريصب ريونعب نسحيو هيلع هللا تنم نا

 تاوذ نم هتدلاو .تناكو هلع :لبقتيو هيلع هللا متن :نإو هل
 مايالا ا بييلع تدبعأ :دق بسلا ةليضا ضرعلا ةنوضم بسلا

 تعقرف, اهرما لدخإو اهرضنا فكف ءاقنشلاو 0 6

 هدري نإو لوباملا لينو لوبقلا هللا نم. تبلطو ءامسلا ىلا اهينإر
 لج اليتم ,لاككا ما فاصوابلمجم ةمالسو.ةحص يف هدلبل
 هتريشعو هبراقال اد در نوحيلو هتدلي لها هب . لالجا ب ابرأ

 ةيفيو يلا نمو عضاخ بلقو عمئاخ تو هللا ىلا تعرضلو م

 نم ءاكيو بيخغ يف 00 مع وعدو. مه مث نيرضاختا

 00 ين هولزنأ نا ىلا هعم اوشمو هقشلا دعبو.ةقزفلا ةقرج

 ىلا إوعجرو بكرم تابرا وا

 هدئاوو هل او يدي اضيا وه لبقو هوعدوو هولبق نأ دعب مزنه

 ىلاعت هللا | ةكرب ىلع راسو
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 نكلو اناسحا نسيدلاول ابو  ىلاعن. هلوقبو ماحرالإو هب نول اسن
 رونملاو ةريصيلل فشاكلا هناف لعلل هبلطب آلا مي ال اذه يدوصتم

 ىهو لضنلا لها ةجرد. هبحاص علبللاو لهل جاملإو ةريرسلل
 ةدحولا .ي سيلجإو :هولخلا يف .ثدحلإو هشجولا يف سنؤملا
 ءارضلا ىلع..نريعملاو .ارسلا ىلع ليلدلإو' ةبرغلا يف بحاضلاو
 ديلا عليي لعلابو. ءادعالا ىلع :خالْسلإو هالخالا دنع ةنيدلإو
 غي رابكلاو كولا, ةسلاجمو ىلعلا تاجردلا يف رايخالا لزانم

 رعاشلا لاق اذلو ةرخالا يف زارإلا ةقفارمو:ايندلا . ٠
 رئاخذلا من. اهاف م * ولعلا ريغ ضيرت ذي

 رساخ ناك ةلاهجلا عم.« * افلا 2 و ءرلنأف
 ال نيذلاو نومعي نينا يوتس له) ىلاعت هللا: لاق

 ايندلا ريخا سو هيلع. هلل | قلص هل الا .لوسر لاقو ( ترولعي
 ىلا تنبلا هنا مث ليج عم ةرخالاو اينذلا رشو علا عم ةزخالاو
 رعاشلا لوقب هبطاخو 4 يف هدلو

 .هرخاذ. .تنأ .ءيش سفن ١ رإعلا

 هرخافم سردت م مينا سردي نم
 هدئاوخ لبقتساو معلا ىلع لبقا

 ”هرخ أو لابفأ راعلا لواف

 مللو رطق نم ةطقو رجب نم ةرطق هذه هدع نم لاق
 لخدي .الو دج .طاحب ال. ام ةرزخالاو ايندلا يف ةرخافلا ايزل نم
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 رفسلا مايأ تضقنا ىتح قرطاخ ب و هرظان رقو ك كلذب للا "030
 تابف' ةمركأو هلزنم ىلآ لجرلا كللذ هذهلاف قيما رم اواخر

 نا ةثداحلا .نم امنيب ىرج ام ةلجج نم ناكو ةليللا كلت هذنع
 لإ ءاقدصا ضعبلًرتكم عم نا لجرلل نيدلا أ كح
 هعم ماق جابصلا ما الف هيلع هلدي ناب لجرلا هدعوف همسأ ةفّرعو

 دلولاب حرف هارق الف بوتكملا هالسو هدلإو تبحاص ىلأ هب هجونو
 دهعتو هي بحرف ةميدق ةقادصو ةبظع ةدوم هيب نيبو هنيب نال

 هيضقيل هيلا جانجي ام لكب هربخب ناب هرمإو هذل|وك هل نوكي ناب هل
 لع هركشف هيلع سانلا زعا نم ةنال هدلإو ةبحص جب ءافول

 رومام هنال ةمزلي ام لك' ىلا 0 ةلاسو هفورعم ىلع نيدلا

 ينف لجن ال هل اقف هنعاطو هبار نع جرخي ال ن ١
 برأ ةزئاسالا دحإل كلسإو كلعم ةجونا هللا ءاش ىنرا ردغ

 نا مث كلذ ىلع اتتاو كليلع ةعفانم دوعت اه ةعم لكتأو كلب
 نراكم يف وا هلزنم يف ةمافالا نيب هريخ هذلإو قيدص لجرلا
 دجعملا نم بيرق .نزاكم يف .ةماقالا رادخاف دجتملا نم ثيرق

 بحاص نيحتساف اهاقوأ لزا يف .لعلا سل جم روضح هيلع لبني
 تغرد دابجأ ديم ىلعتار امها :نما كللذي ئأرتو هلا هدلاو

 ةقادص هنيبو هئبب ل ل
 هرظن ءاقلأ 2 هيلا بغرو هب صوف داقنعأ نسح هيف هلو دادوإو
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 الا انا

 ره 27 . ؟دوعوب ناجح ]

 نكي لو هدلبو هلها قارفل يكين ةرات هرفس ءدبم يف ناكف
 هليصحت يف ةبغرل إو لعلا ىلا هبلق ليل حرفي ةراثو لبق نم مهراف
 اياتطسا هيفا ةلدن ١ يف للرب واكو قارتلل ظياح "نأك هلال
 هلي نأ هدل إو نم بلطي اياد ناك كلذلو هفراعم ةرئاد عاسنال

 ريس رطام ردكج انبخا «ةاكورنالا اذه م حملا بلطل ٠
 هب ةداع هل تقبس نكت )ل هنال'هراطخا نم ىثخي امو رجلا بوكر
 هظالدخاب ىلسيو بكرلأ يف ةعم ناك نم هريغب ساني ناك هنا الأ

 بئارغلا نم" اسهتف امو ةرهاقلا ةنيذم رابخا يف معم ةثداحتباو م
 حرفلا هيلع بلغ ىتح ائيشف ايش هنع نزحلا كلذ يلغي راضف

 1 يش 00 نراك دقو اصوصخ خرشنإو هرطاخ باظو
 ىلا :لزن دق ن 00 لفا نم بيبل حلاص لجر نيرفاسملا
 لجرلا كلذ ناكو عجرو نادت امم شم ءاضقل فيرلا
 هتسرام ةرثكل ازيدك قابلا ل وح | نم ملعي ةبرجتو ةفرعم بحاص
 هل فضيب لجرلا راصو هعم نيدلا لع دحتاف مب هطالتخإو مل
 فيك هل نييبو اهب ةماقالا يف همزلي اب ههقتيو ابلهإو ةنيدملا لاح
 رهزالا لهاب طلدخا اذا هلاخو .لصو اذا شانلا عم هريس نوكي

 يف هل صخرو هروزيرصم ىلا لوصولا دعب هنا هدعوو لصتاو
 لستف هتراحو ةلزنم هل فصوو بحا ثقو يأ هيلع ددرتلا



 ظ :

 زاج دقو ٌصاوخلاو رباكالاو ءادلعلا كلذب هل دهني صاخلإو
 ةريسي ةذم يف ةذيرفلا ةقئافلا ايازلإو ةديمحا فاضوالا هذه عيمج

 هسار طقسم ىلل ْنحي ملو هنطو ىلا اهيفرفاسي مل ةريثك ريغ ماوعإو
 هجوتف هيلع مهأرف زعي نمو هيدلإو توب ربخلا هءاج نا ىلإ هنطعو
 هوبا نهنلخ تانبلا نم اثالث ٌنكو رصم ىلا هتاوخاب ياي دلبلا ىلا
 ةوبأ هكرت ام بلك عاب دقو عم ٌنهرضحاف رصم ىلا هرفس دعب
 ةين ]و .ةرامحو زنعا ضعب كلذو اليلق اًنيش ناكو دلبلا لهأ يلع
 0 غلبف رادلا ثاثأ نم رينمي ءيشو راخن

 ةدم قو رفسلا مزاولو دازلا . رم هجانجي ام ةنم ىرتشإو شرف
 ال اهوداشمو اهختاشم هيلع عمتجأ ةدللا يف هتمأقا

 نع جنو 00 ا 200
 هللا اش نا شلت دعو اعلا 0 ٍتحا ينا ًالئاق كلذ

 هنلصح يذلا نا اعيج هل. اول اقف يسأر رقمو , كدب دوعأ ىلاعت
 يحنلا تسرد دقف كوبا ةللعي ناك امرثكا نالا ملعلا نم تنأ
 اريك سانلا نم هانعمس اك ةريثك مولع يف تعربو اهريغو هنقلأو

 ريغ نحال كوبإ ناكو هتوالن نسحو نارقلا ظفح نعالاضف
 جياكنلا دقعو ةمامالل مزلي ام ردق ىلع علا نم ءيشو نآرذلا ةوالت

 ىلف ةيرفلا يف ءاضفلا ةباين ىلوتث نأل ةيانك كيف نالا ثنا لب
 ةباين كلوت يف انيعسو ةيالولا يضاف ىلا كلب انهجوت اندنع ثيقب
 جانجي ءاضنلا نأب ملرذنعإو يناف هيلع اوحنإو دلبلا يف ءاضنلا

2 
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 7 رن ال ل اةانراب ريب هامل ىددنام العر هيلع
 ب نادل رثاقو كلك ىف ازيك جيرو .ليطغلاو: كلل ازا
 نيدلا لك رمإو هءاجر خيشلا لبقف ةديكآلا ةدوملا نم هذلاو نيبو
 نع هاهو :ليصحتا ليبس هلل نيبو اهتاقوا يف سوردلا روضحب

 لوط سوردلل ايزالم رئقو نم دلولا راصف ليظعنلاو لسكلا
 ملاطي هليل بلاغ ماقأو هتي ىلا بهذ للا هاج اذإو هرام
 لبللا ضغب يبحيو ةيضاملا سوردلا رك ذتيو ةلبقتسلا سوردلا

 ا ل تاما نانا
 ال [فلبم هقثلا :عورفو ضورعلاو :فرصلإو ؤوحت إو ةغللا مولع

 .ةغالبلا مولع )عج ذخا: مث ةريتك نرينس يف هريغ هيلا لصي
 رخآ ىلا نف نم لقتتي ناك اذكهو ثيدحلاو ريسفنلاو لوضالاو
 راصوةيلقعلاو ةيلقنلا مولعلا يف عرب ىتج اهقوف أم ىلا ةجرد نمو
 امو نارقالا نيب لخلا هب برصيؤو نانبلا فارطاب هللا راشي

 ةرثكو .هنح هناوخ]و هتناشم نقضرو هيدلاو ءاعدب الا كاذ

 هناوخاو هخياشم رما هلاثتفإو هداف ةوقو هتريصب رونو, هداهتجأ

 وذ نم"نراكو هنامز 32 نم ةعمس ام لك ىلع هصرحو
 ظ ايف كيال سلجم ايف دعق اذا بادالإو قالخالا لماك بابلالا
 ةملاجح اع باوصلا باصاو باوجنا نشحا لئس اذإو هنعي ال

 رعود 530 0 هيلا ديمح ءايدالا ةسناجشو 2
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 5 37 اي
 نوياضت ةعنرا توفل ةبفاك نكت ل 1 اهنكلو رهزالاب هل ةبترمل

 هتاوخا لاَخو ةلاح مل حرشو رهزالا لها زيهاشم ضعب دصنف

 0 ةيارج بيترت 'يق هل اوعس مهذل ايرقمو مهلا انبحم هنوكلو

 هتتقنل  ةيانك نينيارجلا نم هل ٍتتر ايف نكي ل كلذ عمو لؤلحلا
 7 ةشيعملا ”نببدت يف ريحتو هردص كلذ نم قاضف هتآوخأ ةقفثو

 ايشغو تاهخنا يف يلايللا دالوأ عم ةارقلا ىلا ةرورضلا هتاجتإو

 ََن نكن كلذ نأ هسفن يف ردقو تاقدقلاو ريخلا لها لزانم
 ناكف تاروظحلا عين تارؤرضلا نا الا .تاورملا 'كن هيف
 بافذلا يف معبتو تاما ةءرفل كلايللا 0 تهذي

 ضعب كلذ رم هل لصحت تاقدصلا ذخال ءا ا ىلا

 فا ذي 1 وللا لتس لع ةيولل ١ ١
 هلاخْوأو
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 ضرعش نأ يغالي اهامح يا ريغ ىتش ىلع را
 ةيعرشلا مولعلا يف رحبت ناك نم اا: سانلا اياضق لصفو ءاضفلل

 عانتا نع ليلا مدعب هسفن نم انو اهعورفو اطوصأ 0

 0 ل ىكرب ال ةنإو قلخلا نيب ب كحل يف يف .ىحا

 هللا ىلص لاق دقف تبنث نودب ناك, اذا اًضوصخ هب حي اع

 نأ ىمي ةعاس ةمايقلا موي لدعلا يضانلا ىلع نيتايل لسو هيلع

 عطلا هرغي نأ ىنخي هنإو ايسال طف ةرق يف نينثأ نيب ضني ل

 ىلع ميو ملظبف ةيسفنلا تاوهشلا لئابح يف عقيف ايندلا تحو

 ىلوألاف.ليلق ايندلا عاتتمو يضققي رمل إو ةيعرشلا ةقيرطلا فالوب

 لاثمأو ىوقالا ٍثبسلأ اهنأف ىوقتلا ىرعب كمت ن ١ لقاعلاب

 0 م ناك اف مالكلا اذه

 ايدو ام د ىلاعت هللا ءاش نأ. يسرق اع مل لاف كلذ نم
 ل دولا لدرم ليي بل يف ناكو ديرب امل هللا

 نيمشلا توم دعب |ون عب اه ايوب هتفيظوو نارفلا

 3 نم نيدلا لع روضح ىل | تقوم ممالص يف ملل اماما هولعج

 كلذب ريرضلا, حرف ىبإو رضح الف هدلإو ةفيظو هلوتو رهزالا
 نم اهمال ةفيظولا هذهب المتتسم نعش رمز ذل يس

 الا رمل ل ليبي دلبلا اشم ضعب ناكو هريغو جاكن دفع

 ظ هللا بانك ةلبخو نيحاصلا نم لجرريرضلا نوعي ميوس جيلا

 هذه هديل ىلع اًميج اوقتاف هريغ نم ىلوأ وهف ةفرلا قح ةفرعنو
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 جاوزلا نا هل نيبتو راشتساو راختساف ترشتماف انما ضب 000

 ا نم دششأ ربحت هل ًارظ مث باوصلاوه

 نأ باوصلا لهو ةبنغوأ ةريقتب جوزتي له هنأ وهو لّوعي
 بذبذم مزغو تنذعم :بلق اذ, تكف :لاق اركب وأ: ابيث نوكت

 غب, ترظنف: بارتلإو ربتلا نيب زيمأ الو باوص ىلا يدنا ال
 سال عمر تالا اس حران لي اييساطع
 ةرداتناك نإو ركلا نال:ةيرعمنمرذح اع اهم ةدخاو تنسأو
 ِإ ل سمبل التمام ل 00 ةنودكم ةضيبو ةنوزخم

 ةغيطب نرانغلا يبا .اهن الا. فساط 2 الو ثباع اهنرام
 سلجإو . سبلأ انا: لوقت ةريمني ابهتنوعمو هريثك اهتنؤم ناعذالا
 عانصلا تناك نإو يبف بيلا امإو نسبحيو قلطي نم بلطإو
 اهنا الا بطاخلا.ةطوشنإو بكارلا ةلاجت ةريدخلا ةنطفلاو ةربدملا
 يغب املاطو تنكو تنك اهباد لمعتسملا ءاعولاو لدبتسللا سابللا

 سهنلا نم رمتلا نيإو سمإو مويلا نيب ناتشو ترصنف "يلع
 . رابخالا روشنم ..:رم 0 هتارق ام اذه .لاثمإو

 ليلقلاب ىضرت تناك نإو.ةريقثلا نأ :ت تيارو راعشلا موظنمو
 ةأرقو ةيارحتأو ا يل هذي ام نو نأ الإ ريسبلاب عنقتو

 لجال ديزي امب يني الف مزاللا ردق ىلع انتإوفال ينكي اما تايتخلا

 رما يف اهجوز تدعاس نأإو ةينغلا نإو. مزاوللا نم ةجوزلا

 بجي ال .ام قوقحلا نم ا بجيو ةريثك اهمزإول نأ الا. ةشيعمل
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 ةئل افلا ةرماسملا
0 

 ملا بل فب 00000 م

 لا هع ا
 ةفلكو قادصلا رما ينركفت اذ ا نراك هنا لا ويشعم لصف

 و ةيجوزلأ قوفح نم كلذ عبتي امو ةجوزلأ' ةقفنو فافزلا ظ
 هعغر تلق هلك كللذب يني ال ةلاحلأ هذه يق هَل دري ام <انوأ

 آلا ضرالا يف ةياد نم امو ) ىلاعت هلوق ركذا ذإو هنين ثفعضو

 ديري جوزت نم سو هيلع هللا يلص هلوقو ( اهقزر هللا ىلع

 رعشقال ينا باطخلا نبرمت لوقو ( هنوع هللا ىلع قمن فانعلا
 0 نم 14 فيسيل كياشلا م

 5 0 ا

 رختسيلف رماب مدحا ه١ مك
 .١ يراف وبأف هلا ىير عدلا ها رظلل م تارم عش يق هير

 انبلعي .لسو هيلع هلا ىلص نراك ةباحصلا ضعب لوقو ( ريخلا

 ىلا كيطخوا سرخلا ةلهخ( را نم روما انسب اك راسا



 , 0 »و 1

 ” رس

 0 ا
>2 
7 7 

3 3 
 دقتلاو لجإللا نيب انزيمو دبعلا اندقعو دوجوما

 ةعبارلا ةرماسملا ٠
 ةليعلا

 ناكملاب تلحو هدنع ترفتسا الفءلقانلا لاف
 1 اهل هللا مسق انج ةيضار ءاهبو ءاكذ ثاذ اهدجو هدعا

 . هناججس هلا دمحو هانم اهب نيدلا لع غلبف ليمجلا ىستت الو ليلقلا
 .بلطل وه غرفتو هتإوخأ ةيبرت يف ةنولل هتنك ثيح هالوأ ام ىلع

 نسحتو اليزنم اهب ربدت ةنطف ةبحاض تناكو هتاهخ ةءارقو معلا
 زيرظنلاو ةطابخلاك عئانص 0

 لزنلا مزاول يف 5 كلذ نم اطرسبت اكو ريرحلا بكو
 َنفرعي م اهجوز تاوخا نأ تأر الو ريذبت الو فارسا ريغ نم
 تريش ا نع ينغتسي ال ينلا ةيلزنملا يلام

 - :رجوزت اذا نزلي ام عيمج - ٌنهلعت ثذخإو دج دعاس نع

 تغرفتو لزاما ةمدخب نق ل اهانكسا صو 5 يف ٌّنذخاف
 هلاح نسحن اهجوز ةدعاسم يف هفرصت رسيت اكو اهئانصل يف
 ةيلاوتم يلايلو ةلواظنم اًمايا ةلاحلا هذه ىلع اوثكمو هلاب قارو
 دجو هنأ مث لاق الو ليق مهيب ثدحي الو لاب ملا ملرطخال
 ائيشف ايش نيدلا دعإوق هنم اهنقلي راصف للعلا لعن اليم اهدنع
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 ةرعاسملا ِت 000 سلا ع نعل اج

 0 اهلا بحي ام ضعب لباقث ال امم لصحت يتلا

 مدنع جوزلا لع موقي ال رصعلا اذه يف رصم ءاينغا نم هأرأ نم
 هودرف مضعب ريتتلا ماعلا دصق ايرف ملهج ببس هانغ مأقم

 لهج نمو هلهج ام ودع ناسنالا نال هوديري لو هب اوزهتسإو

 ددرتأو رطاوخلإو راكفالا هذه لثم يف بلقثا تلز امو هداع ايش
 ريختلا قرط "يلع تبعشتو ريتا يب دادز افررد أو دراوملا نيب

 تعجرف  ميهأ داو يأ يف ٍردأ مو مب : ل ف :
 نم حاصلا كليا ع درو ل نيك ىلا

 0 لاق هنع هللا ديباج نع درب ام كاق ااا

 بأ لاق من تلق تجوزتأ م هيلع هللا بص هل أ لوسر

 5 يا كيعالت اركب اله لاق بيث تلق اين ما
 مامالا هأور 1 تارق من بينلا ىلع ركبلا تخجرف ثيدحا اذه

 5 الس لوسر نع هللا همر لبنح نب دمحا
 يلا ةسدلاب ةريقفلا 1 ةنوومه 0 3 ءاسنلا ضعأ لاق

 لاما سل عا نع دمر

 0 ةيفن 0

 ردق ىلع تلوإو دوهشلا ثرضحاف باع امو هي يضرف قادصلا



 . , ل ؟ ا ار ار سيب عا ل
 5 لن هين ا 5
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 ربصلاوزفظلا ىننجا ربصلا قئرغ ندو زوجالا بجوتسم روكشم
 م وم سا

 غي نيدلا باهش لوق ركذهو اضقلل ةاداعم اضزلا مدعو هأولب
 ام ىلع كعم نرامولا ' شب ل اذا عفانلا هفينصتو عماخلا هييذهم
 ريغ ىلا نامزلا ذبع ناسنالا ناف ديري أم ىلع هعم شمأاف ديرت

 دنعو هبلط مايا اهانلت يبلا 5و هب ترم يبل ظعاولا نم كلذ
 ناك نكاو هلايع ةرثكب هئالتإ لعربصيو لاحت ىضري كلذ
 دانسات اما 5 8 1 2 اذا

 هيرو ملا نم 0 9 0 ءايذالأ ءاينغألا 2
 هدجوز تناكو هلال إو هزتفو هلايعركذت مطملاو برشملا يف
 نم رذحتو اهرما. ناتك يف غلابت تناك اهنا الا ةلاخلا هذهب ضيا

 كلكم ناكاك اهجوزرطاخ شيوشت لع ادرس اف ١
 ا 0 0 ار

 ْ ىلع مالكلا ذخايف 0 نضمن نيو 1 هلجوزو اهيخا نيب
 شيوشن ٍديزيف ةقيتحاب هربخت نأ نم اًقوخ اهيلع قدي الو هرهاظ 3

 )ل هلووأ كي فيس اهدجوف ةرم اهلع لخد نأ ىلا ةدئاف الب. كف
 بلط هس اهيلع .جاحلالا آلا ةعسي لف هلو اه ةداعلا يف قبسي
 ' اهلع مسقإو اهتانعو اهيزح هجوؤ امتاكب بمبس نرع جاصفالا

. 



3 
 أم رئاقعلا نم لعل 'نآرفلا ةلقف و تلكَ تر ا أ ابلعيو

 نا نأ ةناسأم د لب داق
 2و كلت ريغ ىلأ ريشتاو كيارختإو هفقلاو ”ةيبذالا ملقا
 نم اهيل بحي ام عبج ةيدؤم كلذ عم شو لوفلإو لونغلا

 تالوطم يف ةغلاطنلاو اطاغشال تغرفت جرخ اذإو سلا فاظلإو
 صخصقو راثآلاو هققلاو بدالاو ثيدحلإو ريسنتلا نم بنكلا
 يف هعم تذخإو راضم لك يف هتراج ىتح رابخالاو نيمدقملا
 مهزر ىتح دادسلا قيرط ةكلاس لزت لو راس اميح معلا ةيذوا
 ْ 0 1 هتدعاسم نع 0

 هرتعملا ماد كه كاسل < أمل

 ةيارلا نم هل دري ام نا 'ىرب ناك هنأ آلا هالوا ام يلع هل ؟دمأح
 الو اليلع مل 5 ةلئاعلا ةيانكل ةبسلاب ليلق ءيش ةرتلأو

 هدالوإو ثالنلا هتاوخأو وه ةعست |وراص مال اليلغ مل يوري

 م 5 0-2 دي 5 0 الا 3

 كاسم ف ا نم هب امرا دج لاغ

 لوفي ءالوم ىلإ هرمأ ضوفي هاونثو هعرول ن راك هنكلو لطم ةيملالا
 يلق ريدلاف تالا رخل تبع ناك اذا :هننف نا



 . قنحاوت الأ كوجترإوإ يقولازا او فدع قا عدلا ( اهفزر هللا ىلع آلا ضرالا يف ةباد نم امو ) ىلاعت هللا لوف
 ظعإو ةقتش لاجرلا نم رثكا ءاننلا نا لعت كناف "كلذ يف
 ناطيشلا ينعقوا دف كركفب ماق يذلا ن | اهل لاقف ةقرو ةفأر متم
 -ئزأ الو تلقوح الا رخل الو لحدا ال يندجناف كلبف نم هيف

 اقويض عقم ارا |. تلو: تعجتزمتتا آلا اًقزخزم اب الو اًقوَس

 اهتاوهشو ايندلا يف نييعنلا نم ريثكلا ىرإو 12101111

 ١ لاكلاو 00 او 5١

 نهجلإو رقتلاب ورقم للعلا دجاف لاملاو ةعسلا نع لزغم يف
 م باوصلا ن ل دقتعإو ةداغنسلل اًمزالم 1

 ساوخلا نكل كلذ لاثمإو ( نيرباضلا رشبو ) ىلاعت
 3 فاطلا هبحاص كرذت مل نأ لقعلاو ءاينثالا رفاوظ الآ
 دهتج دهتجا تكف ينيرتعي ناك يذلا اذهف هب. تدبشو هتدهاش اب

 يظع نهو هنافيءادلا اذه ءاود هللا :لاشإو كلنع هئافخا يف

 كديزا .اناو تلاقف يربا يف ينريحو يتركف لغشؤ يسج قنوأو
 نا تلاف تاه لافف تاسا نا ينذخاوت الو تعش نا اذه لع

 - ميدم يف لولا :|ولاطا دق ءاكتلا نم قيمدتتلاو هلضنلا رباك
 رون هنأ اولاق ثيح هلصإو قزرلل ابأب هول ج امبزو هلهإو معلا
 تاردخم هل .فنثكت نا ىلا اهب رظنيف ناشنالا نساوخاهبا ءيهتست

 لالجالاو: ةبيطلو لاجل لل هبحاص ويسكيف ناوكالا قئاقتا ٠



 ا 0

ْ 0 1 0 

 يذلا ء كك اهريغت بابسأ ٠ نع ةربخت نأ اني بول ةدوملاب

 كيلارذبعا ينم لصخ رما نع كلذ ن اك نأ اط لاقو اهب رضا

 ها رادع يني كبح اناريغ اهيرا:الا ىلإ نيلصت تيارات
 نأك نآف كلترسمريغ تدضفق وا كترْشي ف تسند نوكأ نا

 ' نع ناك هزإو هم كيلا تيرذنعإ ؛هلضا لو قد طرغرمالا كلذ

 تطاماف نع دعابتلا يف يدهج ةياغ تلذب كفن هتهرك يل عبط

 باقتلا اهريمخ رتتسم رع تضنو بابل اهرس خونكم .نع

 2-1 علاق

 . ةسماختا ةرماسملا

 ةر واح

 لما تب و كلمعو. ىلع صن | هلاسإو كلر للدلا فيلا
 / يذلا ءكبلا نرا.قدصلا كّضحمإو قتلا كل لوفإو'كلمإو
 0 روما يف افإو. ببس هيف كل سيل ينارتعا يذلا لوح ]و ينارع
 تفيكو لااقف يسنإو .يثيع ةحار ثبهذا رطاوخو يبفن ىلا اهتبلج
 قيض نم .تفساف انلايع .ةرثكو !انلاخرفتل. ترظن تلاق-كلذ
 نع مجلهذوب انتام, دعب ملاح ونسب نم تفخو .انتايخ يف مشبع
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 اًيدق انفرغ ءيش اذه الهم تلاظ-لجاعلا فيس ترلطملا ضع ١١-0
 . «لييس ربصلا ن | يف يدنع بير ال انإو اًميلعتو ادعت هنم انغزقو .

 ف .تائرا ال يلا اك لضافالا :ليكلا نع ٌدلضف لقاع: لك
 تار كلر صيطؤاهيكعلل ةرقر لأ اضننب ةيش لك ن |

 رارسا نع هلاعفأ ولخت ال 1 لك نا را
 نحخ دنأ اذا هقلخنا نم (تواسنالا ناف ةيلج وأ ةّيفخ ا

 زاب نم ابنا هالوبو ةيكملا قف ارفإو اردقو لقعلا نم اًبيظع

 عالطالاو رومالا ٠ بقاوعو لاوحألا قئاقح يف رظنلاو ةريصبلا '
 تهزنتو لطابلا رع هسفن تعفرت هدجت .ءايشالا ضماوغ :ىلع
 ولخي داكي ال ىحوغللا نع..هروما تلخو: ثبعلا رع هلاغفأ
 اهدي رب ةبكح حرم هلاهفإو فهل اوقأ نم الشو هاوس قتلا
 ةيكملا شعل قيقوتلاب هديإو ةمضعلاب هللا هدمأ اذا اهدي ةنكو
 نع ءيش برغي ال يذلا ريبخا ريكحلا ريدقلا عناصلاب كنظ اف
 +لضفلا نمةحل قرر نازؤوجحأ هكح هسا ءيش ذشي ال ا هلع

 ا ةلالج لج .هب_نظي :نا :لقعلا نم .ةعمل وأ
 ةليلجلا محلا نع ولخي وأ هرمأ نم ءيش: ةحاس ىلا كنبعلا قرظني
 عم م دالك انا كو تيسر يش

 هنكم ال هردق مظعو هرمأ "لج نإو :لقاعلا لقع نأ
 ىلا. لصي اماو اهلل الك هللا 2 اسال 6 ١

 يف ةئبملا زودملا تيعاضت يف ةيوطحلا هل هللا كح ناف ايلقأ .ةفرعم

* 



 يفلا ةلظ يف هب يوهيو هبحاص ةريصإ سطي لهجلا نآو
 ةكلاردا نع 00 ةدهاشم نع هببجتو .هبطاعمو
 . لابختا .يداو ىلا هدوقيو ةب ةيفخنا فئاطللا نم ناوكألا يف عبذوا ام

 / 0 اهتايوللا) دي الف الثا ةنهلا بو هوسكيو
 ةدارالا نع لزعب نوكيف ةلطاع .ماهوإو. ةلطاب ماكحاب .اهيلع
 اذلو . هرضي ام. هعفني ام ةقيقحلا لع زيي الف 'ةيلثالا كحلإو ةينابرلا
 هسفن ودعت تراك نمو .( هسفن ودع لفاحجلا ) ىلانمالا يف.لاقي

 ةوررقو . نازيملا 9 هررح يذلا سايفلا ئضنقمو هبر وذع ناك ش

 لقاعلا لاقي ن وردقو لكلا اذه نم هرهقتتسا يزلا موهنملاو

 نال كلذو هبر بيبح ناك هسفن بيبخ ناك نمو ةسفن بيبح

 جارختس | يف.لوعي ال ام كلذ ريغ ىلأ هبر فرع هسفن .فرع نم
 اذه رزقت اذا نكلو كيلا الآ هيف يل دنس الو كيلع الآ هجئانن
 لاق. كدبع امععلطتسإو كليار هيف .دمتسا ن أ 'ديرأ ل اكشأ هيفف

 0 يس اسلم يو يالعا
 نهج لفل:دنع ةعسلاو ىنغلا:انياروبانلق اك هبرو هسفن ودع
 , كلذ يف. ةمكملا اذ لوقث اك لضفلاو لعلا لها عم ةلفلإو رققلاو

 هودع اهبف بلقحلا ةبيبح معن نم امورحم بيبحلا نوكي فيكو
 11 لطسلا طياملع نكس ىف ننال نانا معيليع لاق
 الو صل نانيلع انو دكا نيينم الو لعن اع لانشلال
 انمرح اذا لجالا ف باوتل | مرخال يكل ضنا هب يرجي ام لكب



 ١ ها 0

 هلضنب ميم دحارلا ىريفراكفالاو لاوقالاو راظنااو آل
 7 5 هتربخ ةلقو هليل هرغ ىلع ىخب م هتيرتو 8 ٠

 لالا لجرلا رماي دقو ءاوهالأو ءارالا تنتنإو ءالهجلإو ءالضفلا 20١
 ةدئافلا  ميظعب هب هيلع دوعيو ةعفني ةروورخملا هنو روعلا#

 الو اذه: هدلاو لقع نع. هلقع روصق) ةدئاف الو مع « ِ
 لجو ريك خلا لع لقع ىلا ريغدلا يبصلا لقع ةسن نا كش

 قع ةينن نم لجإو لظعا ريصبلا نطفلا لقع ىلا لهاجلا رهلا 0

 ريغلا يصلا راف ريثكب لياجلا بلا لع ىلا ليلذلا.ديعلا 0

 نطفلإو ريكلا خيشلا سنس نم اهنوك نعاجرخي ل لهاجلارخلإو 230
 ديملا فالخب امنع :لتعلا ةجيرد يفءالق ناو.اهعون«نموريصيلا >3

 را نيف امدنب ةبسانم' الو هبش الف ءيش هلك سيل يذلا هبرو

 اهرثكاب الو اهعيمجي ةطاحالا ىلا ل ليبس الف اهرارسأ نم ءيش ىلع“ ٠
 رئاصبلا راظنا ىثالنث ةنوئكم رارسإو دو

 يف ناب در انكر رح تي نادي يكس

 .هناجس هللا ةعلطإو ةيملالا رححلا ضعف فكما نإ لال ١

 . كلذ عم هل نا الا اهولصي الف اهلع رباكالا مه لانو اهب 0 3
 م نم دحا ِ ا ةعبار كيسا 0 د مام يا ١

 ٠ هبط ةنمرنبيو ىصلا سفن يللا كلذ هركبف هلابقتسا وأ هلاج 2



 ٠ ٠ "ل ؛ 00

 5200 كعب لج اغ ةكران رومألا يراك

 ريك وأ ربغص نم ”يث 0

 .مكجب انا لقاعلا لقعو ريبخلا فيطلل ملا

 روبل ىلا برب امرا اهزفاوط نع نوال :انقالا يف ارب ادن
 ةضماغلا اهرئارسو ةلكتملا اهنطإوب اماف اهرئارسو اهنطاوب نم
 اهنمديعبتومف اهلع ليلد الو اهلا ليبس ال ينلا ةيئاهلا اهالبقتسمو
 كلذ ىاذصمو اهيهف 2 لاي فيكو اهلع ل نب :ا نأ اهنع لوزعمو

 ةريصبلا رونو لقعلا ديزم 1 هللأ ةرث نا نم نع ينب يئدجتاننا

 رسلا انل ربظ هلاعفا لكان ذهتنأو هل 0 اذاف ةيربقلا ةرثكو
 هلا نم رخالا ضعبلا يف كلذ انيلع ينختو هرومأ ضعب يف ةكحلاو

 رخآ انل ربظي مثرظنلا 0000 | نم اولخ اهضعب انيار ارو

 مص ا هتكح نم الوا انيلع ينخ دق ناك ام رمالا

 0 دكا ام هتيرجت ديزمب معو مهن ملام

 هرس انلع ايف ةكحل ةقفأوم ةرثك ببس هلئفف لع داما لضفو

 ظ 4 هرومأ نمرم | يف ةمكحإو رسلا ةفرعم مذع انلمحي مل هلعف نم

 .نع رمالا كلذ ولخب مزح وأ هتك يف جدفلاو هب نظلا وش
 قرع انروصق ىلع كلذ لبخت لبرنالا سفن يف رسلاو ةكحلا
 0 لوطو ةنفرعم ةرثكب هيل لصو امل انلوصو مدعو هئجرد

 يار" هغسنف ةبرجتو القع ان رثكا وه نم يثلاب انيلع رشي قو

 00 ذا هلوق كلاخنو



 ََآل

 لع ربتتلاو 10 انو (تذيزقل 0 قر ل
 ( باس رغب مترج نورئاصلا قداغا )لاق كفو بللا

 نم ال قنكتي ام ٌلِجالا يف' ةبوخلاو رجألا ندح عم دقو
 ةهرتو نشنلا ةذلو حورلا يعن كلذو لّجاَعلا يف ةكحلإو ةقرغلا

 ابنم ءيشاوا ةكحلا ةفرغم نأ يف بير الو رئارسلا ةرسمو رطاخلا

 زم ةرفأزلا نكح رس ىلا لصت نأ ةلرنبلا لوقتلل قاف
 . 0 هناك هللا مظعت ىلا ىذا ةرهابلا هتاعونشم بئاعو' هللا لاف

 ' فارتعالاو هترضح نم برقتلاو هيلا اجتالاو هل عوضخاو ةتحمر
 ةحارو بلقلا نانيطآو رطاخلا نوكسل تلو ةنكح نادت
 لو خلال كلذ لكو اًضقلاب اضرلا نسحو لس وعز
 أم لك ناَف كيف ىلا ارصق ةلافخا ةلاظأ نم كنكترا ان نكي
 لاؤتلا كلذ كأس يلر قبلك كر دن 4 رك يا

 نس كيلا قرطتي نأ تنَح لاكشألا نم ترو أم ثدروأو
 4 رطل | ان يق كفرعا كا تدزاف يدافلعا يف ل

 ظ ىلا تكد ام لصاخ عجرو تررق 5 تينا اَذللَو يذاؤق
 . قاتلا رذقو هللا ءاضقب هيث لك نا رغا لا لوالا روما ةستخ
 لول( نافل رة نع رع ل هاجس لا لانغا3
 نركب نإ ةناجم هلأ 57 عيت ةطاخألا ان اجل رقلا
 ان آهم ن اك ةناجتس ثا مح نا عبارلا اضع ىلا لوصول اط
 خوضرلاو روبللا باغ يق و أم اهنم "كاك انا هيلا يع

> 
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 دقاف نم هنلزنم براقي نم وا يبد ريغ اهلهجي الف راصنالا يوذ
 روهظلا يف هذبك تسيل رارسأو مكح كلذ.نيبو يغ ةربصبلا
 , ام اهنمو ركفنلا نمريسيب فرعي ام اهنق راتتسالا يف ىلوالاك الو
 ذا )اب انيك ,اطباهمو نيدملاو لكللا ارث ربك لع تفرع
 ”فررد ماهفالا ضعبل ربظي ام اهنمو ةدابعلإو ىوقتلإو ةدهاجلاو

 - كللذل دهني ماوعلا ىلع ىنخيو صاوخل ربظي امو ماهفالا نضع
 لكو ماخخلا ليصفت يف مالكلا ةلاطا نع ينغي امب ةبرجل إو ةدهاشملا

 هتك انع هإوط امو هلضفو هللا ضيف نف كلذ نم انلرهظام . :
 انلربظي ل اذا ادب نسحي الف كلذك كلذ نراك اذاف هلدعو

 لمألا عطقن.ن ١ غرب ءيداب هلالج لج هلاعفأ نم ءيش يفرسلا

 لب هتيكح ىلا لوصولا يف هلل حور نم .سأبنو هتقرعم. نه
 ةريصبلا لاعاو ركفلا لاغشاب ةعاطتسالا ردق ىلع ةيكحلا تلطن
 ايلا اله ان انلسب يح ةيرفلا هذيلا نحن هيلا .اتنالو
 ىللذ نم هلع انيلع نشاخلاف هاياطع ناصتي زم ءانلعا ضيفو

 .نلصت ىتج بلطلا ىلع انربَص.هرس انل ربظي مل امو هيلع هانركش
 الئوأ اما وجو نم باونلاو رجالا ديزم كلذب انل. لصف هيلا
 ””نياهلاو ىلاعتو هناويس هللا ت تاعونضم يىركفلاورظنلا ل !اعتسابف

 ركفنلا نع انيبخ أك هتاعونصم يف ركفنلاو رظنل ب .انرمأ دقق هتيكح

 نه رينك نم :لضفا نانجلا ركف نمريسيلا نأ ررقث دقو هتأذ فن
 هللاوأ هل انيلع ضيفي ام ىلع ركشلابف باث امإو .نراكرالا لع
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 هللا تافاره ىلع حملا لع ”ءادقا يطق نصنو يرش ليلتك: ذو
 اذكنظن اّناب رامخالا اما ةيدومعلا بدا فاني اذهو نيمختل اب هنأحس
 عم هيف ا اح هل و ا
 نئانللف ةنع تلاس ام امإو رين 00 ةقيقحلا لع ضو

 لاك نم مةزر ام ءايلعلا قزَر الل هللا نا اهنم ة ةريثك لاوقأ

 مهن ام كلذ ةلباقم يف ءالهبلل 8 للا ةفملاو لفل
 يف لهاهلل ىنغلا ناكف ىنغلا ةرثكو لاملا ةعسو شيعلا دغر نم
 ا ويح نافرتلا ىواتهو هلقلا لذ“ لضانلل ”لتفنلا ةلباق

 ا هللا نااهنمو ٠ هيلع بوسحم ءرملا *اكذ ٠ !ولاق "كلذلو ةبكحلا
 ضعي نم اوبنكتي نأ ةانلعلل ىتأت لاملا ةعس لافجلا قر
 ممولعب عافتالل ميلا لاهجلا جاينحإو ملقعو ملع ةطشاوب ملاومأ

 عم 'لاملا ناكو سكقلاب رمالا ناك ولو نايخالا ضعن فولو
 لوما .:نم هي نولاني هجو لاهجل ناك ام لضنلاو لعلا لها

 لاق تيحرلقال رد هللو لاهجلا كللهيو لاخلا لف

 ىجتا ىلع يقات قازرالا ت تناك ولو

 ظ مماهلا َنباهَج .:رم اذا َنكله
 ترافرتلا هل | لكو لاق ةنا ا ربمررب نع يكحي ام اهنمو

 ناكل ةلبحلاب قزرلا ناكول نا عيل لهجلاب قزرلاو لقعلاب
 رومالا ن ىلع لدف بنكي لاسالاو هبلطم هوجوب لعا لفاغلا

 فيس ةمكحلا تناكف هتركفو مدا نبا عنضب ال هترذقو ِهئاضفب يت



 3 ٠

 لاما كلاذو اذه نيب رهبات اهنمو ريدتو رظإ لوط ىلإ 9

 مطقتن الف .ةلهو لّوأ نرم رما يف ةمكحلإو رسلا انل ربظي مل اذأ
 ةعاطتسالا ردقب هل ةكحا سهلنو. هيف رظنن لب 0

 يذلا ءاخلا نم هددصب انذخأ ايف رظنلا يف انبب ساب. الف رذكحو
 شع قبح ةكحلا نع ثحبلا وهو مالكلا اذه.قاسنا هيبس

 ناك ن اف ملام ة ةرثكو ءالهجلا ةشيع دغرو ملاح رقفو ٠ هالضنلا
 انه زك ظيبلخ الو لب ةكح هجو كلذ ف كدنع

 تاوطنو تنبا ايف تنسحأ ييشلا لاقف ديريابب هلل 4 تح هلقعب

 نايبلا ءافيتسا هيعدتسي نراك ءيش كيلع يتب نكلو تلوط اب
 ةعقاولا رومالا رم يش يف انرظن اذا انا كلذ مالكلا ماتو
 ةطساوب :طبشتسا رسو ةكح هجو ةلانسمل إو هترذقو هللا ءاضقب
 0 لا اردالاب هيلا لقت ام كتي لعب لفلا

 سفنلا .جايترإو رطاخما د ةبسنلاب ةيزم نم ولخي .ال
 كلذ ناب مزحتو هب لوفلا عطقت نا انل يغبني ال نكلو تلق اك

 ينلا ةمكحلا نيع رمالا سفنو عقاولا يف وه انل جال يذلا هجولا
 لب ردقو هيلع ىب يذلا:رسلاو رمالا كلذب ىلاعت هللا اهدارا

 هيف رسلا"لعل وأ. اذك رمالا اذه يف ةمكحلا نظا ناسنالا لوفي
 رخا مكدحو .رارسا رمالا اذه يف هل نوكي نا زوجيو اذكو اذك
 نيموصعم انسل ذا ةيلكلاب هيلا انهذ امريغ ةكحلا تناك ايرو
 م نأ. هيب مزجاو كلذ يف لونلا عطقق .ءاطخإو متولإو طلغلا نم
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 ا انرمأ 0 ع امن كلذ لاو

 اهيكانم يف اوشماف ) ىلاعت لاق اك لكلاو ةلاطبلاب اللمتلاو

 كيلع ينخي الو هنابب لوطي امم اذه ه لاثمإو ( هقزر رم اولكو

 .قورلا لطيف تاقلاو بارما, رحال نا ينك زير لسع
 هتنيس يراجل عايتإو ىل ابعت هللا رمإلا ل اننمإ هبسكت هوجوب ثيشنلاو 1

 لاقملا ناسل نم قدضا وهو لاعفإلاو لاحت ناب ذل

 الوم نم. بلاط لكلاب :ثبشحلا نآكف:لويقلا ىلا برقأ وهف

 يبق علاء ايركأا ثيبشدلإو عبشلا ةضافا هلعفو هلاح نإسلب
 تسلالع قدرا | يابسا يف ذخالا اذكهو ءفدلل بلاظ يلطصابإو يرلل

 0 ل يام ابن رك داوج هاجت للم فويل

 نو كلا نم لي 0

 لها ن 21 د اذه يف ضرغلا ررقثو مالكلا اذه ديت
 0 او[ 0 ا

0 0 
 اودكو هبابساب اوذخإو ىلاملا ليصحت يف اوعس الب ىنغلا لها نم

 ياسبلا مرحي دعانلا قزري دق مين كلذ مهلع ضيفا هلط يف

 .. اسالك نأالأ لعتال دقو عت دق 0 رجلا
 لك تج تادركط تميس فالرتلا ايكاوباو
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 . ريالا نإ ىلا لوقعلا داشرإو هيلع ةلالدلإو هللا : ةيالا اذه
 / هيلإو هم هلك
 را طع

 ليك اد
 هلل هللا يضر هرم ببسي 00

 نيلعت .ءاملا ر لا
 6 2 5 ١ ٍقزر سس هم

 .قررفت يأ .ناقرتفم ٍنادض

 كو ءاضينلا ع ليلدلا نمو

 ةيل 7 2 ةيبدأ تأ نا ةياطج ند كيبحلا#

 هذه نيب 2 5 1 0 نم 2 رتل ”نباشل

 ةعبسلاو ىنغلا تابجوم دحإ لعلاو سكعلا يلع ةيضفلا ليرومالا
 رخآ بابسإو ضراوع الول ةعضلاو رقتلا ب 2 د .لمجلاو
 رادلا هذه لمعج إب هاجس هللا ن ا كلدو لهجما ريغو ٍلعلا ريغ

 :يجإو بابسأب اهيف رومالا طير رابدخالاو يعلو بسبكلا عضوم
 برشلإو لكلب ُيِلإو يذلا لضخ ايم دجوتو اهدنع لص



 ند ا ل اولا عا"
 ا 0 4-2 0 ا

0 8 1 1 2 2 1 

8 0 
 0 دج ىلا ةنوهيجويف مار 0 مديل عل

 عفن هتبقاعو رش مأ هل ريخ كلذ يف يردي ال وهو هل اًعفان . هنوزي

 7 محي ذخإو هرمأ مامز كلمو هدششا غلبو ربكو عرعرت اذاف رض ما هل

 را هيام

 000 0 دأرأ ايف هلم
 نراك هلجا نم هورادخا ام نسحتسي. لو هلهأ يأر هيار كل ان

 لاغتشالا هومزلإو ةباتكل ا ةعنص هرغص نره هل اورانخا دق هلهأ نو

 ةعنصب لاغتشالا نا ىلرو هعبط اهنسختنسي لربك اذ اهيلعتي
 ضعب  ىلر هنوكل ةباتكلا نم هل ريخ الثم ةكايحا وأ ةطايخلا
 ةباتكلاب نيلغتشملا ضعب نم الاب معناو الاح نسحأ ام نيلغتشملا

 ةباعكلا ليصحت يف هرع نم هاضق ام هيلع عاض كلذك ناكا اكاذاف
 سفن يق هل عفن | ناك ناو الثم ةطايخملاك هرادخا ام نك اور

 هدعاسي ال 2 معتلا جانجيو عت ىلأ جادحجي اضرف رمالا

 هاوه اهلا لام يلا ةعنصلا هبلعت تقو يف وه مث هلاح هيلع

 اهتفرعم ناقث أ دعب آلا نوكي ال كلذ ناف اهنم بسكتلا ةلكي ال :
 ا لا ىلا 0

 را راخيو ا بذيذتيو , هلاج لي 4 هن 1 لصامللو

 ةنيشم ةيعئ مل هلا ةيورضملا لاشالا يف بارغلا نع ىحي اكةلاح
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 . ارخآلا دنع ام هنامرح لع فسا اذا نيقيرفلا نيذه نم قيرف

 ظ لوقي نم هلل ريو هسفن ىلع الا وللا هجوي الأ
 ظ هتصرفل عايضم يأرلا زجاعو

 6 اردقلا بت ستاع رمأ تاف اذأ ىتح

 هيجوت هب تدرا دح ىلا مالكلا تقس دق كارا خيشلا لاق
 ةلق نم هيف نحن ام نإو بلطلا يفريصقتلاب يناهتإو "يلع ةمالمل
 دال ذجألا ىف ىرصلل نموه انآ لاح قوبضو لاكا
 اكسل ل لانو تاير انه يف نركيال لأ قلبي كاف
 كلاشما هيلا لصي مل ام هبف تاصوو كلاما هب تفلعت ام ملعلا نم
 اذآف كلتع نم ةوقو كمدج نم ةحص يق هللا ديحب نالا تنأو

 00 لاحلإ نسح هيف نوكي امف انل تذخاول كيلع
 او ةالص اهرفكيال اًبونذ دبعلل نا كبلع ينف لالحلا قزرلا

 7 ترصق ىتمو خيتلا لاقف لايعلا ىلع يعسلا اهرفكي مايص

 011 لا قرط اكلاه نزال لمع اذ تكراولكلا
 هليلق ىلا لصوي ام اهنف ةروظحم ريغ هبابسإو ةروصح ريغ قزرلا
 فالدخإو سانلا توافت بسح ىلع هريثك ىلا لصوي ام اهنمو

 قرطلا ّيحا ةفرعم يف ةيوعصلا انإو مالاح نيابتو مداجرد
 تاتنالا ناد 'ايكراسل ءاذهالا و ضفغلا ىلا ةّيستلاي هيلا ةلضؤملا
 كلذ ةفرعم هل يايال هلعت تقو وه يذلا هرغص لاح يف

 هلهأ ىلع لك" كاذ ذا بف ةيمسحلا هتوقك ةيلقعلا هتوق فعضل



 , 7-0: 050 كن 0 تالاف ل وام هو 4 ا ا
 1 , هيفي سلا + 8 هالنرلاوب 0 خلا يف م نإ »ع ,/ ١ ع يي ل ا

 م 7 -- ٠ : 0 ١
4 7 - 

: 3 

 دئاخ هلخ دكر اح لاق ميامي ب 0

 ل رهز ا ىلا 4 نيح دار نر

 | نم نالا كلا ولخي الف هماقم موقتل نوكت. نأ ام اما ةثالث رومأ دح
 يجدد ناااطدبكا ا و

 يال طل 0 ا 0
 هيلع نراك اذف هرثأ وفقت ا كااطبسفيلا نا رتيتعالا

 ةشيعملا رض ,نم كلايعو. تنا.صلختف كيدلاو: ين
 لقا كانه ةنفبلا نال ع

 يأر عبتلو

 نجا ةلاج يف لع فئايرالا ف ككاقأو

 كم اذه لكأ ةيصل إو نحو ىف «اوطإ رسيأ ةتإللو
 هنا نيعتلت اهمما من عفتتو مهيد رمأ مل كبلعت دلبلا لها
 3 ا هللا. همسي ايم ةشيعملا روما ىلع

 ناو ملغبلا باو ديزم كلياع.ىنخي الو تب: هللا بيإوث كلذ

 ذإو. ) ريغ رم نإ عياراسمل ايفا تارا
 0 باتكلا'اوتوا.نيذلا قانيم: هللا
 ل1 كلزكل اهرث يعير لا |: نا اكن 2
 ضار كلنا ىله.ينبم كلل هتركذ يذلا اذهو.ههلعتو,هب.لمعلا هز

 0 كلذ تال رمالا ناك ناف, كلفا:: كل هدضف اب

 يس. رملا تعيض دنق ةوديري مرمأ يف تيغرو ةودصقيل ادصت»
 ا

 تاق
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 90 نخاف ةبنلا "وبا نوع يقلب أ نع ةثورولا
 يآ 'ةينللا هل لضحت لَو و 0

 0 لآ ازكهو هأرأ كس لجأ قران

 وا ل رخو رشا ال هن اية هر تلا
 ٌءاضو ةلكلاب ا 000 1

 نراك ارو هرمأ يف ريحت هلاح ءاسو هرع نه هيف هاَضَق م هيلع

 ةنوديزيو هلقعب نوبعليف نارشالا نم ةعامجج هبل م رارخألا نم
 1 ا 1 ا 2 ل نة
 ناكد ىلا ناكم نم هب وبهدف هئانف ىلع اولاتحا هناي نع هنو
 انآ: ادعم اريفف مضي نأ ىلا نأح ىلا ناخ نم عم [وبلْشإَو
 يا 0 هل 0 هَلَضأ نم نأك أَو مذا

 لك ىلعو ةعضفلا ىلا هب تلأ ارو ةياقكلا ىلع اهنم ُلَصْخي
 لأ تالاحلا ء يلا يو مدنلا ا لاح

 د يار هيار قفإو نا امإ أو مدعلا هكردي نأ

 ا لا ويعلو هلمبَس كولي
 لّقناو لا نيب لاف 0 نم هيف هاضق ام هيلع

 ' مومملا هجو ىلع اذه رزقت اذإو لمالا غلببو هلاح نسي اذهبو
 كلها ْن | كشال لؤشف صوضخلا هجر لع كلا نأ 0

 اذرلا 91 كل انف !رقزاا عماخلا ىلا كولسرأ نيح
 .رغ تفرع ”اذالف كلل هوب همر يلا قيرطلاب ايار ف
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 ه١ 00

 فيرلا يف ةماقالل اهانزكذ
 ٠ مالملا "يلع ل ركب اقل يف تكطادف لازال 0

 شت تعش ام كتشقانم الول راطخإو لاوهإو راذعا كانه

 لها لاخ تلاع ول لاق كدنغ ام تاه'هل تلاقف كل اهرابظأب
 تيضر الو هيف تبغر ا فاجم الأو مظل نم هيلع مث امو فايرالا

 الو اليق نومهي الو اريك نورقوي الو أربقف نومحري ال مهاف هب

 يف اومن نأو مهو مثرمأو مار تحت اًماد مو اهنق اليبس نودع
 اناف اينذلا رم ءيث ملأ لصو 'نأو ملهجت كلذ ريغ مننا

 ةماقالاو ةلاحلا' هذهب ىضري لف ءايحلا ءام ةقارإو ةياحالاب نوكي
 الرحل لك 8 ةلاهجلا لهأ عم

 هيف عقإو كلذ مذ معا هي ا 5

 0 ةينستكا اه لكو

 ظ ةسرام رو يذم طلال كرما ال

 ندد وا ل كانه

 باشخالا عاونأ يف آلا لكهالف راجتو ااهدصحو اهرذبو اهترح يف
 ٠ الف كلم“ دايص وا باوبالاو فوقسلاو قاوسلل اهنم محل امو

 مهأد اذكهو هتكربو كما عاونا يفو هتكبش يف الا لكم

 1 ا ناك نْف 3 معم ميقي الف اهرخأ ىلا ةنسلا لوا

 عيطلا ن نال اهدادضاب 0 هتافص تلدبتو هيلع عاض ماع مثدنع

 ظ ليال يللا
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 روف ههلعت لملا بجإو نم نأ عم بعهلا ةرث كردت لو بلطلا
 هزه ما دورلا دع دار لعب لم م نإ هحاعن ناك الو

 ٠ ْ كلذ نم هللاب ذوعن هتفص

 تدجو نبح نم ملعلا يلعت كرتا مل هللا دمحب انا زيشلا لاقف

 عماملا يف سيردللا ىلع بظاوم .يناف كلذ يلع ةردنلا ين يف
 تل قيل مدخول طار

 رثكأ ملعتلل فيرلا لها جاينحا ناكيلع ىنخيال تلاق
 مماف رهزالا يف معلا ةبلط امإو مهغي كلثم مهف سيلو ئ

 تكلختاشم ضعب مهف لعلو 8 ءاللعلا نم ارينك نودحي
 .كتسافاف كب ىلواو كيلا جوحا فيزلا لهاف مهم تماعت نيذلا

 كدي يف نراك اذا ةنأ لعأو بنوصأ مل كهلعتو تسنأ مهيب

 ءاينغا موق نيب اريقق الجر 0 ؛ قدصتت نأ ديزت 4

 لجرب تللعو معاقدصب هنورديو مها اقفني هنولإويريخلا له

 لبو ا, هيلع يدصقي رم دي 0
 ةمكحلا ىضتقم نف يرورضلا توقلا نم هتايج ظنحيو هقمر
 دجي ال يزلا نيكسلا اذه كلبقدصب رثؤت نأ يلرلا نسحو

 نينسحلا ربظأ نيب مينملا ريقتلا كللذ ىلع هججرتو هيلع قدصتي نم

 نم رهزالا يف معلا ةبلطو فيرلا لها لاح ايي اذكمو هلا
 هذه د 1 1 ملعتلا ىلا جايلخالا ثيح ظ

 : يهل ايازملا يقاب يوي اهب روبات تفيرتلا ليلا لع نيكل



 تا

 تع معورفنيو قالخلالا :مراكم ىلا مخودشزيو ةاجخلا لييتس ىلا

 ىلع كلنحإو ريياعت ىلع كضخا نم لاح نسباو لاوحالا ميمذ

 أم ءايينالا مهم يساقي تراك نينذلا :كفلوا لامك مهيب ةماقالا

 نم ضالفملا .ىلا مغودشريو ىلاعت هللا: ىلا مغوعدي 5 نوسافي
 ظ هلا لاف تلاق تيلستلو ءانينالاك نحن وا ويلا اعف كالا

 لج لاقو ( ةنسج ةوسآ هللا لوسز يف مل ناك دن ) هنارجس
 نئاق نمزع لاقو ( ينوعبتاف هلل 0 لق ) هناش

 لاف ( ينعبتا نمو انا ةريضب ىع هللا ىلا زعدا كبس ةذه.لق )
 ناك اك قلخا داشزاو .قحلا ىلا ءاغدلاب.:لسوأ هيلع هللا لص .هغابنا
 'ةعانج ةذعب رم كللذ يف هعبتا دقو هتايح لوط هنديدو هباد

 ارينك هللا ئدبف ةقيعبانلاو ةناحصلا نم. مريغو.نيدشارلا هافلخلا

 لا تاولص اناا رو ةقتلا ىلع مخ مدي ىلع ىخلا نم
 ةلمحلا ىلعو ةدتقا مادببف هللا ىده نيذلا كنثوا مهلع همالسو

 كلها يأرل كيار .ةفلاخم كلعفو كلوق نمر بظ.دنف:ليصفتلاو
 دلاولا هيلع :لضح ناكاام لع ترضعفا ول هكلناف

 'ةرؤرضلا هيلا: وعدت ام ةقرغمو .بطخ ضعبو فيرشلا ىارفلا
 «ودصق'/|مف مهار تعبت دل هنقثلا عوزرف نم هيلا ةجاحل سس ولا

 هودازا اع تلدعو هوبجا ام تفركف اهولهج اروما تالع.كلكلو

 دوضفللا وه: امو.ك.سانل تيضر قيرط ياف هوأر ام رت مل اذإو
 اف ايئدلا رم :رلهلا:نم كدارم ناك ناف هيلا لوصولا مورت.يذلا



 ظ 2 ظ

 بنت نول. رظناف هيحصل . <. نم عبط نم قرت ىتلا عبظ
 ةبح وهف .فيرلا لها لاخ وس نم هتركذ ام»اما هل تلاقف

 وم وه .انلفكلذكا ناك نا اذه ناف. ىلع كل.ال تايلع يف
 ماولعتب .موقيف مهيب يقي .كللثم ىلا. جوحا اذأ. مف. ملهج ةدش

 انإو رضي امو عنني ام ىلع مهيقوتو زوجي ال امو.زوجي ام مهيهنتو
 هلوق اذه: يف تلبس هلع. عيضي ,ثدنع  نؤكي.:نم نا .كلوق

 مين نم نا نم.تزكذ اماامإو .( هللا كلعيو هللا اوقثإو.) ىلاعت

 ىلع كللذ تفخ دقو مهالخا يواسمو مابط هيلا يرست مهعم

 مون تلك. نيذلا كلاثمالو :كل ةبسلاب سيلا نبف كلل

 تعبظنأو مجرئاضب نيقيلا رونب ترانتسإو 41 ادقأ ةفزغملا يف تمختازوو

 ثادحالا.ىنع كلذ رم فاي  انإو -مهولق ىدطإو ىلا لع

 نم اولصو الو: ةجردلا كلت.لضنلا نم اوغلبي مل. نيذلا رازغالاو
 نسج يف رثؤي .الف نولككا نولماكلا اما. ةياغلا:كللت ىلا لل اكلا

 ىلتنسيو ماوس. .لطاب كلع :ختج قولعي.لب.مريغ :عابط وس .معابط
 اذا فضاعلا ميرلاناف مريغ. .لهج تادلظ لع معتفزعم. زون

 هحزحزت الو ةبارلا لبجأ علتقت الف ةرتصلو ةردميإو ةرجتلا تعلتقا .
 هللا لض:هللا لوسز لاج .:رم تلاع ام. تلاع ٍدقو.ةناكم نع

 ظ مولع ةمهابوا هللا تاولص ناليسمللاوبءايبنالا رم هريغو سو هيلع

 .نيلاضلا نيكرشملاو رافكلا رم مهوق نيب اوماقا فيك نيعبجا
 .ممدياب نوذخايو ىدملا ىلا معودشريو ىلا ىلا مغوعدي نيلضلا



 ةو

 ال 1 مل | كدشانإو ٠ هو 3

 نم لجر ضرف اذا تلاف تش اع يلس لاق باوجلا يف .لواحت
 هتهبف هنايا امم ميال ةرفكم ةذيتح يف هلهج ببسي عقو ةماعلا

 نسجيال ناك مخم رخا لجرو هنايأ متو هتديفع تح ىتج اهبلع

 راصف ءاضوتي فيك هتلعف ةدساف ةرورضلاب هتالضف الثم ةوضو

 رهعلا ةبلط نم لجرو ةالصلا ةحصص هيلع فوقوملا وضولا نسحي
 ًالثم قطنلا وا نايبلا وأ وحنلا وا فرصلا نم ةلئسم لهي ناك
 منم دحإو يل يف كبإونف نراقثالا ةياغ اننا ىتح اهايا هتلعف
 لضفا هلل ا

 لوالا ميلعت نا ىرا يفا ملا عبتي نأ ىتحا حلا خيشلا لاف
 ثلانلا نم لضفأا ينانلا من يناثلا نم لضفا

 نيكاسملا 0 | يف عازد اننيب قينلاذاف تلاق ٠
 خس رجانلا ىرت دلو م د نم ةمللا ثايلوالا ةفرع نيجانحلا

 هنا لعب ام رادخا هتراجتر وما نم نيتعلس نييريخ اذا قوسلا
 ' نم ثنا تنك ناف لقع ىلدا هل ناك اذا ةدئافو اير هل اهرثكا

 كرتتف لوقعملا فلاخت مو تا تما كيس ا اجت
 انئاريج نم :اريثك ىرت كلن ١: ىتح لوضفملا ىلع رصتقتو لضفالا

 ةيرورضلا رومالا نمر يثكب ءالهج ةلحلا هذه لهل نم انلوتح نمو
 نيب قرغي الو ؤشولا الو ةالصلا نسحيال نم مهن مهيد فل 0
 منمو ةرضم ةدساف دئاتع ضعب دقتعي نم منمو ةساجتو ةراهع 2020
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 0 دش نييجادحلا كيلعت. نا انلق دقف هناحس هللا ىلا

 مان اوثدثكأو هللا ىلا برقإو وأ مهيد نم ةيرورضلا رؤمالل

 لادحتاو ثحبل ١ نم كتاقوا هب لغشتو كرع هيف .يضقث كارا

 0 كنحاو لاوسلاو باوجتإو لافلاو لينلاو
 ام كلذ وحنو لاقي الو 0 دقو هيلع 0 هيفو 00

 ىلا ءاطخت الو ا

 كلذ زواجي ال علا ناب عطاقلا صنلاو ليزننلا ءاج اناك هريغ

 عماجلا ا

 كلذ يف معلا مملعأ نم هناحس”هّللا قفوي كق 2 ١١لاق

 نوموفيو نما نؤماعي ضرالا يف نورشنيو نوملعتيف عضوملا

 * ملأ اذهب

 نونوكي كبلع نونلعتي نيذلا نا كنمْري يذلا اف تلاق
 ناكملا كلذ يف ةفئاط ىلع راصنقالا يف كليبس نوككسيو كلم
 هب عفنلا يعلو هراشنن | بولطملاو هيف ارصختم لعلا رد روس

 ترم يذلا نأ تماس اذاف كتةيرط ىلع نونوكي ال ما ْ

 .نولدبتستأ ك كفيل لضفألا رادخت الف هبف تن ل

 آ : ريخ وه يذلاب ىلدا وه يذلا



 هال ٠

 هيف زجتلاب رفاظنل او ب يئابلا در را 0
 ةقيمملا هراحن يف ضوخت|و اةيقدلا ةلئاسم يف قعتلا ىلع ةردقلاو

 لع. ةراك ىلا :جانجب ال ماوعلا ءالؤه ملعت نأ كسفن كل. لوقف
 هنهذ ةدحو هلع ةعسو ناسنالا لضف هب ربظي الف مهف ةدوجو

 ظعا:هيف نأ عم كلذ لاثمإو ةدئاف هيف كل سيلو هب كلااف
 ةذهالف-هترضح نم رقتلاو هتحرو هاضرو هللا باوث نم ةدئاف

 تاخير هنصاخ الأ يال
 1 ب ب م
 ةاضرم ءاغتبإو نيدلا روماب لاغتشالا نا ىلع اوفع كيلا .تدانقأو

 نلعاف لالحلا هوجو .نم .ايندلا روما لاغتتالا ينانيال ها
 نبت الذ ةرخالا رادلا هللا كلتا ايف خفلو اعم:كايندو كلترخال

 غنت يرت:دقو كيلا هللا نسحا اك نسحإو ايتذلا نم كبيصت

 ف :كلابعو كتيرذ:لؤوعت نا"كيلعف كرغض يف كلها ةلافك

 ةببطلا شياعملا ..رم ملاب منيو موا

 هناحس هللا لضف ءاغتبإو .لالحلا قزرلا.بلط يف يعسلاو تمدكلاب

 .لضف نم اوغتبإو ضرالا يف اورشتناف ) هلالج لج لاق دقو

 لضف .نم نوغتبي ضرالا يف نوبرضي نورخاو ) للاقو ( هلل

 مركلا دبع نب ديحل نينا دشرم. بانك يف تأرقو ( هلا
 امنع هللا يضر رع نبإ نع سودرفلا دنسم .نم القت هطخب يباحلا

 اونذ بونذلا نم نا.لسو هيلع هللا ىلص هللا ,لوسر لاق: لاق
 1 ظ
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 مهنيا ملعب نم دج الو رعشي ال وهو ةب رنكي مالك لوقي نم
 كاناريج مو مهاشب تعالو مرماب لايت الو ل اوجالا هذه ىلع مرتو
 ضالا ىلع رهزالا فادح دنقل هلأ لعن كنلون كناوخإو
 نولوني ام :لقعي ال هناف هيف ءالعلا سورد ىلع فقووريدقتلاو

 ظافلالا "نم همبغي ال ام نرولكتي مهاف هاف نوررقي“ امي عفتتي الو
 هتديقع دانفو يزدي ال مهم دحاولان م :ا لي.ةيجالطالا
 هراعس هللا هجو 0 ب نئعسي. ىتج : هتدابغب و 0

 قفشت تكل هنمإ هز هيلمو هلقسر و هللا ةبمب ىضتتم تلعو كيعب

 هع راها كلل اقول نم قو لاف بطظاوقو ل عنو ريل
 برغللا نسبا هيف  دعقتف. هذه انتريود نه بييرقلا اندلع روم

 فيك هب مهعت اننرج مهم كاسه رت نم دقعتو الثم ءاشعلإو
 ةدابع ىلافلن دوا م هاج ندا 2

 كلذ وجيو .ارساف نوكي فيكو اح عيبلا نوكيا بفيكو ةعيخ

 كدب ىلع. حت نم مه مايندو مهيد يف مل:ةيزروزضلا رومالا نم
 نم كللذ كو هتلماعمو هتدابع/: تيملح تدم مادو لد

 ع 0 ا م

 ةمألو هلوسرو هلي .ةعيصتلا د اج كاكا
 تلق اذأ آلا هجو. هل رظيال هنع كضارعاف معماعو نيلسملا

 ١ ةذخاوملا مدع. ةبجار كيح طرفغب ة هرتغم كلوفعب :نيسح ىلع ةروتعم
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 دعاقتلا اذه اف يدي مطلاعفابو ىدللا هم مَآ و مليح يف نولمعلو

 عسوت ال كل امو قزرلا بلط يف يعسلإو بسكلا نع سعاقتلاو .
 ةعل اطملا 2 تكتاقوأ عيمج فرص ثور يلامو كلايع 0غ

 ةدايعلاو ملعلا يف هفرصت مسق نيمسق كلنقو تمسق الهو ةلاطبلاو
 ةماقالاب كلسفن بيطت ال ثنك اذإو قزرلا بلط ين زخالا مسقلاو

 يعسلاب انه تنيشت اذا كبلع ساب الفكل تركذاعم ٍفيرلا يف ٠

 ضعبو ةبلطلا ميلعتب لاختشالا عم لالحلا نم بسكل و لايعلا ىلع
 لاهجملا نم ماوعلا

 هنيرت يذلا امو ةنيديرت يع يأ لاف

 هتقرخو هلاثماو هتفرخ هاب ىدتقأ نم لقاعلا تلاقف

 00 تابترم لكل انما نم اريك نا تلعذقو

 ' ا قؤؤرلا بلطف رعاس وهوألا مهم ادحا ىرأ الو

 0 واف ايتغا 2 نا هتدايز فو أرق

 ٍدِجو دج _:رم ليق دقف كيلع عيضي كيعس نا نظأ ايف هيف

 ةلكلا بايرأ نم ريخلا مهف مسوتت نم دصقاف جلو ج نهو

 ةقينج ىلع | 1 0 هنك وفرع ناف مب فرعتو مهلا ددوتو

 نم كلذ يف ىرا الو كورقوو كوظعو كلضفب .اوفرتعا كرما

 يلا 0 اناف ابجاو ناك ابر 32 هوركم الو مر

 جايبجنا ناك امبرو مضعبل نوجاط مريتفو مهنغ اعيج سانلاو
 ,بلهي ينغلا نال هيلا ريقنلا جاينحأ نم رثكا ريقفلا ىلا ينغلا



 اهرفكي داهجا الو ةرعلا الو 5 كدا ال و ةالسلا اهرتكي ال

 هللا يضر يردخلا ديعس يبا نع هنم ةلقث انو شاعملا بلط يف مل
 تنحل 00 لسنا ركر هلع هلا لك هلا لوحير لآل ©

 ىلص هللا لوسر لاق هنغ هللا يضر سنأ نع هنمو لالخ نم

 هايندل هترخآ الو هترخال هايند 3 كرتخ سيل ملسو هيلع هللا

 سنا نع هنمو ئرخالا ةغلب اهانحأ ناف اعين مده تشي قخ

 ع ةنلاو هنيد رمأب مت ! ل هتشبعم رمأ يف متي 0 نم افا

 ككل ذا مورق ىلا كلا اهكب حرك ىح ةعاطلل عر
 اودغاف ةدابعلل تغرفتو تنككشو كلذ دنع تقدض امنوق رومأ

 م ثيدحا يف كلذ لاثمإو 0 ا اوخورو
 عنضت ام لاقق آلِجر يار تامل يل نيكل نأ يدراو ١ نك

 1 لاق يخأ لاف كلوغي ره لاق دبعتا لاق
 ام هناف را نمسا ينباي هنبال ناقل لاقو
 ل فض هند ف ةقر لاضخ هدال# ةناضا الا ظق ريل ريفا
 لاقو هب سانلا فافختسا ثالثلا ةذه ظغإو ةتاورم باقذو ةلقع

 مللا لؤقيو قزرلا بلط نع متدحا دغفي ال هنع هللا نضر
 نبأ ديز ناكو .ةضف الو ابهذ طخ ال ءامسلا نأ متتلغ دف يئقزرر
 نغتسا تبصا هنع هللا قرر مع هل لاقف هضرا يف شزغي ةنلشم

 باححا ناكو ميلغ كل مركآو كنيدل نوصأ نوكي شانلا نع
  نوسرغيو رجل إو ربلا يف نورجت سو ةيلغ هللا كل هللا لور
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 ياينذ عيضتف لع سانلا ةنسلأ قالطا وأ هللا بضغ ا

 لاوحالا نسحأ هيفينحن يذلا لاحلا زا نظإو يترخإو
 ليق اك منع ةلزعلاب سانلا ةنسلأ نم هيف انتمالسل

 اهمال الس تنك اهبندجت ناف

 اهيالك كنعزان اسهبذنجن نإو
 انك امبرو ريثك انلثف شيعلا نرم قيض يف انك نإو اناف

 هللا ينجوز“ ثيح ءادعسلا نم.يسفن "دعا انإو .انريغ نم نسجا
 ءرملا ةداعس نم ربخلا ينف لمل إو ملعلا يف.يل ةتفاوم تنكف كلب
 ةعقوملا بترلا نم لضفأ يدنع ةلاحا هذي .ةحلاصلا 'ةجوزلا

 نيل احلا يس اهانيأر رمألا ةياغ ىلا انرظن اذإو بعنلاو انعلا يف
 امنه لك لاح انلمأت ولو غلا توي ريتفلا توي كف ةدحإو
 موسر ةاناعم يف ماد ايندلا ف ينغلا ناف رقتلاب .انيضرل ايندلا يف
 هتاكرحو ةطوبضم ريغ دئاوع ةظحالمو ةطوبرم ريغ ريكا

 اهطقنلي ةروكذم ةروثام هلاعفإو هلاوقإو ةروهشم هتاكسو

 .اهب ديرا اهريغ ىلع اهنولمحيو اهعضاوم نرع اهنوفرحيو سانلا

 قلطنبف اريخ اهب دارا دق تاك اهرو ارش 6 نوهغتتسلو
 ةعئاش ةقزالا خي هتريس ريضتو هييعو همذو 0 ماوعلا ةنسلأ

 لخدي الو ماظن هل مي نبال مانمب انهي الف ةعئاذ ةرشقتم دالبلا فو

 تينبف كرتشل هب 1 ماو متسلا 2 دق لوغشم هركفو الآ هلزنم

 اذ نمو الأ هيف نحن ام وه نياف قلقلاو مولا مدن قرالاريمس
 ها
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 ةمملا رومالاب الا لغتشي الذ هفرتلإو عفرتلاو ةبظعلا بح هيلع

 ريقتلل جاديف هريغ ىلا اهتراقل ةيئزحلا هرومأ لكيو ةيلكلا
 فورعمو ةؤرم بحاص ينغلا كلذ نراك نا مث اهب هل موقيل
 ذالو هكرت كلذ فالخب ناك نرإو همزالو هيلا ريقتلا عطقتا
 مضعب عم ءاينغالاو هارقنلا لاح !نكهو يغب

 هيرتغي بير الو هيف كش ال هتاذ يف مالكلا اذه اطل لاقف
 عم ملاح تريتخإو اهباحصإو . فئاظولا 3 دق يكلو
 ةنافالاو .لذلا نع ةيراع ةفيظو دجا ملف اهراظنو اهئاسور
 نم الا اهيف قي الو ةنامألاو قدصلاب : 0 ماق ولو

 هلي نش لك كزاف قلخلا ءاوه 4 او قحلا نع لدع

 عتني نأ امإو قلخما ىوه عبتي نإ امأ نيرهأ دحأ نع ولخي ال

 هبلع هللا بضغ بجوتسا دتف قلخلا عبتا رافق 0 ١
 هيلا نيانلا ةبشلا دادتما# قيس. نسبنت“ دقق :قلاخلا-عبتل: نإو
 نقي 4 ام هيلع نولوقتيو هيلع نوعنشيو هنومذيؤ 0

 الو لزغي ىتج هني نولازب الو لعفي ماه لعق: هيلا نوبسنيو
 .رعاشلا لاق . بصانملا ةذل فاعضأ لزعلا ملا نأ ىنحي

 ديدش بعص .اهرامخو * .بيظ ةيالولا ركس
 ديربلا ودفي هلزعبو * ةيالوب مئات

 . دعب لهو نيديرت نرءرمالا ياو نيضرت نينلاحلا يأبف
 - بجي ايف ىعسأو يسفن لذا ن | يب قيلي ب يادار



 نع 0 0 3 0 سبا !ولاق دقو 0 0

 كما ل اقاذل هيلا ملا ىلع هبحاص علطإو ةينايرلا رارسألا
 اونلا بيك وذ يجر هللا رك لل ل ١ ين َني ع بلاعلا هلا |١

 شح سيئرب معلا -- اوهبش مهأ يقح انيقي تدر اذ

 0 هر 0 كلي 0 1 2 هل 3 2 اذه

 تاقولخلا رارسأ راح صوغيو دايللا 0 فكي
 سيئر 25 تاعونملا 6 نم جرختاو :

 نقلا اتبفاك داللا رئاس ع معلا ىلا نقم قتلا هتريضب :

 رييدتلا نسحب الآ كللل 0 دازلا ىلا رفاسملاو ء املا ىلا
 ةليناحورلا ةوقلل ةجانح ةيناويحم | ةوفلاف لعلاب الا زيبدت آلو
 لظست”ال ايئدلا روماف ةعبتمو ةرمآ ةيناثل|و ةعباتو ةرومام ككزألاو

 ايف هبحاصل ةبسلاب ناسللاك لعلل ةبسنلاب لاعلاو لعلاب الا
 ريبخ قام دجأ له ام هالول ذا بليل اعل الل ن

 الو 32 5 0 >ءارتح 0 صني 0 كل 0 : 0

 هيلع 9 هلاوحأ معا يي ا د نم مف 7 فال 1
 0 ايلا لك ىلع كي ةج نال ا
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 هآنهو هل 3 ءانعو هلأ 05 ىضر# يذلأ

 نم ملسم كمغب هتليخت و كوب هتردق يذلا نا هل تلاقف

 تاع اك ايندلا 0 ١ اهنم ةددعتم ا اهضراعت ةدحاو "ةهج

 معن نم ةمعل ىنغلا نا اهنمو اهيف عر ا بعت راد

 دانس نوحي يكف هدابع نم اشي لررم كي مخ هللا
 ةيدعوملا ةلاطبلا. ىلا يدكي كلذو هنع رظنلا فرصو هبحاص

 انا كلوق امإو رملا لوط ةنكسلاو ةلذلل 1 رقفلا ىلا

 هذهب ةمالشلا انياس نا نحيف ةلزعلاب س انلا ةنسل ع ةيلع 2

 رتقلا ةنسأ نم اهيف ةمالس الف سانلا ةنسلا نم ةلاحنا

 2 تقو لك رظنت تنإو ةمالسلا نيإو سالفالاو

 1 نوحي كدالوأ و كبلق نعطي فّجف انلايع شيع

 00 , كيذ 0 ةلفلاو عوملا
 يف ملاوح را ا دوا نع ًاعظْعَم تك نأ كنأف

 ا علا ل | اك ماسجالا س 00 تسيلف كياق

 لما يف ةفققت ن تناكل الآ بارشلا نم حانتمالا درجم

 ركل دبا سان رأيتم ارجل او نبعلا

 0 ا اني ل
 هل تربظ الأو اهنالاح ةماعل رظنلابو اهناذ غي هقحتست اهب اهيلع

 ناب .202١0 نيرا اللا حا سس ا
---8 5 
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 ىلع هب ناعتسي هعاوناب لعلا نراف اعنتم هل مليصحت الو اعدب
 هلهاو لعلا نع ينغتسي ال كلملا نإو ايندلاو نيبدلا حلاصم

 بيبطلاك قلخلا عم نوكي نأ ةفيظو يف ناك اذا ملاعلا مزلي امو *

 رمايو ضيرملا لاوحا نياعي بيبطلا نأ اكف ضيرللا عم رهاما
 * ' هيلع ينيف هل ءافشلا لصح تح أري , ا بسح ىلع ء!ودلاب هل

 ظ ا نال نا ا ماعلا كلذك هلضفركشيو

 0 ل اوحالا نم اهبساني ام .) متجزمأو و معا هنا اب

 يلب امو ا 0

 رشبلا قامعا كلمت ٍهبف * مهالخا ىلع سانلا لمحا

 هيلع نراسحالاب نوقدغيو هيلا مهولق كلذ دنع ليقف

 هلبعب هيلع فلاخ نه مشع لم جزا هلوقو هلعفب نودننيو
 عفني هنأعب لماعلا ن .رال 0 فعاضيو ةرزو هللا ركشي كانهو

 عفتتي ثْيغلا نأ اكف ثيغلاك سانلا نيب وهو هريغ عفنيو هسفن
 حاورا هب ىذغتت لمءاعلا ماعلا كلذك تابنلاو نإوبحلا ِهب

 ظ تناك نمو قحلا بذغ نم مهجن ام هنم نوماعتيو قلخلا
 لوبقم هبر دنع مواعدو ]ودب هيلأ ناسحالاف هن اح هزه

 دئاوف ةرثك غي كش الو نيلوقث اب شأبال يلا لاقف

 ام هليبس كولس يل رسبت ول نكلو قفوملا ريصبلا لقاعلل ىنغلا
1 
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 كاف ىنغلل كمذ نك يلا كلذ نمو ةهجلا كلت ىلع هب كح
 لذ هلت ل مل كنوكل اما ةقشل 00
 تيك نو هتمذف 00 كحل امإو هلع نحن هلع
 كمه ةعس نم ههلعا امو كيلع ضنقمب تلع كناولو هنلعدق
 ىلع ةعسودلاك ةملا ايأزملاو ةمحلا دئاوفلا نم هيف امل اضيا ترظنل
 ةثاغأو 1 رولا و راح ةلسارس» براتالاو لالا
 ءابرغلا ءاوياو بوركحملا ةبرك سيفنتو جانا ةناعإو فوبمملا
 ريغو 1 بئاون ىلع ةناعالاو ماعطلا ماعطإو مانيالا ةلافككو
 ىلع رجالا ديزمو ركذلا دولخ بجويو مانالا عفني ام كلذ

 تاريخا نم تريتفوملا ءاينغالا نم ريثكل ام ىرت تنإو ماودلا

 لل ليي كاملا و تاور وبس اكلاو تربو تاقدضلاب

 الو هوارقتسا لوظي ام كلذ وحنو دباعملاو اياحنلاو دجاسملاو

 تكلل تاهجلا هذه رم ىننلا ىلا ترظن ولف هؤاصقتسا نكي

 ةدجاو ة ةهج نم هيلا ترظن ك كلو هليصحت يف تيعسو هليضفتب

 لثم هلثف هلاح اذه ناك نمو اهببسب هتيماحتو اهلجأ نم هتبعف.
 نم عنميو قالطالا ىلع ةشيعملا تايرورض نمرانلا نأ معي نم
 .ناي رس بجوي أم ظن ولف قارحالا داوم ًافوخ هتيب اطاخدا

 ناك نإو هناف يننلا 1 ولا ا
 الو هررض نم كل معلن 51 تاكل ضعت ملا. تنحي دف
 .ةايعلل ينغلا سيلر كاشاحو لهاج وأ لماجتم الأ كلذركي
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 تابتلأو ناوبحلا رهوجما يف لخديو لاعفالاو لاوخالاو ناولالا
 ةريك ذازفا عون لك ثخحتو عاؤنأ اهنم لك ثحتو ندغللاو
 اتاني اهدوجعو قي اطو دغلا بلغي دح ىلا ةرثكلا يق ةغلاب

 ادازجنا ةيئرجنو ةيلك ظباورو ةيظوصخلو' ةيموغ نانإوق اهئانفو.

 هتاذ يف“ انهن لكلو. هناش لج رداقلا مكحللا قلاخلا اهيلع

 ةيضاخو هنغ ةيزيعي ظنل هيل ةبقاعتلاو 2 ةحاللا هلاوحإو
 غتيجم ءاميضالا ةذهب ظيبحم الو هيلع ف حت مكحوا هب مونت

 ْ 0 3 رفالا فن يق هيلع يف اك اطاوحأو انهدارفا

 نم عذوأ:ام'اهيف خدوأو اهردقو اهربدو اهرّوصو اهل
 نحل لا وم افق هتزالق كتتاتجتو هّتخنض بئارغو 3

 0 الو تاومسلا يف ي”ةرذ ل اقثم ةنغ بيزغي ال قالطالا ىلع

 ةيرتقبلا لوقعلل نكم ال دخلا اذهو زكا الون كلذ نم رفظأ الو

 اهب اندلع انمإو ةلؤد لحشلو ىشالقن لب هنم برقث الو هلانت نا

 ةفرعم وهو ناسنالا ةبسنلاب يقيقتح لع لؤإلا مسقلا نآمسق وهف
 امارس اعدارفا . .رم هقزعمو هكاردا ةيرشبلا لقتل أني ام
 قيرطو ليلحتلآو بيكرتلإو ةعانضلاب اهيلع ةئراظلاو ةيلصألا
 اظالخو اماكحإو اهصاوخو اهب عافتنالاو اطارغشتلا ةبفيكو .اهليضخت
 تافضايرلاو جرانلا مولع مسنلا اذه تحت 'لخديو !مارخعو
 لع قاتلا مسفلا ٠ اهعورفو ةعيرشلإو بطلاو ةعيبطلاو ايهكل إو.

 نراسللا لع وهو تالالآ لع ىتسيو هل ةليسوو يقيقحلاب حس
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 , كجاهتنإو كاضر الأ ةدئاوف نم نكي مل ولو هليصخت يف ثرصق
 . لايالاو هيف ةيغرلا هي (يفاك يل اذه ناكل كضارغإ | لوصجو

 « . ٠ لوانحلا دب نم ايرثلا نيإو ٠ هيلا لببسلا فيك نكلو. هيلع
 سانلا عفنتو تكيلعب لمت نا نا كلذ ىلا ليبببلا تكااق

 كفو. كلضنب
 ١ 1 ناهس جشلا لاف

 ا يلاعفإو .يلإوفأ | عيبجب لعأ تنأو لاعأ نم
 ليد ىلإ يم ١: كيلعتو هببس الأ نعت الو. ممالأ ,لاجتتا ظ

 ليكو لومت ام ىلع هللا
 تدصق اذط ام تلاق

 تيدزأ يذلا امو لاق

 , جاع لع نو لض قيرطلا طخ نم تلاق
 هبي ورم نال تنال خا

 ' يدتهب بابلا نم]خدتنإو تللض ظ

 ىلع لصحو هيولطم ىلا نلصو د فرع نمو
 الور فسم *انع ع معلا رم داري امردي ل نبو .هيوغرم
 لبق فرعي نأ لء يأ ديرم 1 يضخ اج تلاد لإ ب
 ناف.ليلد ريغ نم رجلا بكارك ناك الا هيلطو هيلع ةرث هبعل

 عيمج نا تهع دقو ليوط نمز دعب.الا لصياال قرعي م
  ضرعلا ف لخديو هب موقي ضرعو رهوج ىلا ميقت تاقولخلا
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 ”هدهج ردخلا ىلا عسي نأ.كلا ىلع ٠
 تلاعب 3ك لل

 » لاو
 اذ كدك الانا, سايب ذل

 كلفلا ىلا قرت نا كلومخ ىلع
 طلتخم زيرإالا بهذلا انيبف

 كللملا ىلع ًاليلكا راض ذا برتلاب
 حرشنتي لهو ىلوا نيرمالا 'يأا خر ركفتا ينيعد ام. لاف

 ال: ا: كمت فإوا. يزطاخ

 ةسداسلا ةرماسملا

 يزيلكتالا تاسلا

 رورسلا لاخدال اهبوغرل لي هبلق ناكو هتجوز نيبو هنيب ىروح

 2 نراقي ناكو مصعب فيك يرديال نكل هدالوأ ىلعو اهيلع

 انيلك يف ام ردقيو رخالا :لاوحاب :نيرمالا دخا ؛لاوخخأ هشفن
 دلبلا نع ليحرلا هدنع جرت مث رذحت غرضم وأ جرت ةعفنم نم

 لاوحا ةفرعم بابسأ يف ذخإو دحال هشني ملورمالا اذه مكو
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 اهنا تاغللاو ىضورجلاو ناببلاو وخلو. فرضلا هيف لخديف
 3 انيس 1ع رك 0: يبيفلب جلا للا لع رصتن نف
 معلا ع 00 000 دكا نك نوكي

 دق هللاديحم تنإو ةيغبلا لانيو هنفلا م
 .ةفيرش ةجرد ىلأ 1 تذخا

 الرمال دفع ديزل بهاذلا فراغ هين كلنا كللذ نق
 الق هي ةلاغمشا 2 52 ا كير كلم 3 عض
 ةحالفلا وأ ىلا عطقتإو .هفتلا ك لوقأ

 سو 0 نوكت ن 200 ا

 0 يذلا اذهف كمزح ةدشو كمه ةدوبجح اهيف عفتشتو عفنتو
 ةنيظو ليصحت يف دهتجإو هللا ل لرفع

 "لاق دنف اهتابترمو اهصوبرم ىلا تفيلت ناريغ نم فئاظولا
 ' هقداص - لبق وديي ربخلا بذاك

 ليهني 3 رطق ثيغلا لد ٠

 للان امان لما لرسم تاتي تيبنعل نان 7"
 ها للا انما نا ول سامع نا: نلياتنلك ا يك هدام
 دلبلا زيغت وا. نألا ريغت نا اماف هيف ميت نا كل يغبي يذلا
 اشك ةتفانلا يت لدي تدرج دينو لوقا ال هكلف يعد
 زعابلا لاق



 دلا

 لضافأ نم ةعارج نيش ةلرك دف رصم ىلا عجرم تح عرفس 0 0 :

 ف كفار مقا ةدرجو نهذلا ةدحن نيكورعلل نيتتكل < ليلا
 ١ مضرتسإو مهم اكتو مم عيدجا هل لاقو مملع هلدو ملعلإو نيدلا

 مي 0 0 ةيافكلا هبفف 0 يضر نيف نكمل اب

 لدا ةق 00 0 هير دال

 ناكو هنظب نيدلا يف زوجي ال كلذ يار نم مهمو هنطوو
 رهزالا .عماجلا حش ذاتسالا مركذ نم ةلمخ غي نيدلا لءويشلا
 ةددعبتم 2 مل لا

 اقول هقالخا ا ةدوجو

 هس هبغرو كلذ يف موي تاذ هيلكو هتبحص يف ةبغرلا لك
 دق لجرلا عم هتاعامتجأ خي ن 0 ناكو هدصق ىلع هنقفإوم

 نيلسال ددوني عبطلا "ين ةبعصل :س :ىصل | نسخ قالخالا بذم ل

 | | ممولعو مءاسلو برعلا ةبحو 0 هينقو مهلا هليم ربظيو
  دجا يفا لاق كلذ يف هبلك ايلف هتبعح نم رفني لو هبنسناف

 انفي حدا قه ونش اىملا ينلما أو هقركذ مزيف" حوض

 ا. دولوملا نينحلاك ناي رت م يارلاينأف يبق

 انناف يئافدصأ ضعب و .لهاريشتسا نأ ديزأ ري !تدالوا --



 نينا ة لا اللا ا لك ا نا ا تيما
 1 5 و س1 50 0 . 070 7 00 . ىلا لا 1 يا لا ا 1 ب
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 بنك ةعلاظمب ةراتو اهلها نم لاوسلاب ةرات راطقالاو دالبلا
 ' ةليلق ماياالا ضمت لف ةصرفلا رظنتي ماقإو رابخالاو تاحابسلا

 دالي غي نيلغتشملا زيلجنالا ريهاشم ن 1 قفتأ تح

 يلو ةرهاَتلا رصم ىلأرضح همولع ةةرقو يبرعلا ناسللا | لمع

 هعم لئاسر ضعب ىلع هعلطإو رهزالا 7-1 ريتش ذأتسالا ةرضح
 هللا قغإو هنياعر بلطو هن هيودنلا نضتت ءارجكلاو ةارملا نم

 نإو اهبادهاب نيتلعملاو اهبالطو ةيبرعلا ةغللا قاشع نم هنا .
 نب ديحت ةمالعلل ةغللا ةيبرعلان . نطل حد هدنع

 ا هنأو هللا ةمحر يراصنالا يجرزخما نسحلا يبا نب 0

 هعفن ظعو هتدام ةرازغو هدئاوف ةرثك نم بابكلا اذه خي هأر

 1 ورا هيا ةعللا تاقرتنللا فا هفتجو

 طخم هليصحت نآف هيبلاطل هلوانت ليهستو هيف ةراتل هعبط ديرب
 عم هتماخضو رك يس 0 يي حما

 حلا عيصت دمتي رصم ىلا رضح هنو ءذوجو ةردنو هنن ةلق
 ةرضحا نم 0 اهنه عبطلا لجال اكل اذه نمت هن قا
 يختل يف نيروتل يلا زفاف 2+ ذاك لع هديا زيشل ١
 ولف كر 0 لمجتو ةيبرعلا مولغلا ضعب هياع ًارقيو بتكلا

 ةيزج ىلا ةلازمل "ظمأ ناف هبعت ضوعيو هيضري ايفاك اتا كلذ

 هعم هبضتسا اديريغ وا زيلكتالا دالب ىلا رصم نرم هرفس كلذ



 : 5 0 هاما
 59 , 6 ضبا يابت يع را

 7 3 5 محل "1 ولاا 36 !
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1 / : : 
 1 1 "7 للا اهلي اا طب
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 لض دف مكتم هلعفي نمو) هلوق ىلا (ةدوملاب مهلا نوقلت ءايلوأ
 ناطوالاو لهالا ةقرافم ذي ام كبلع ىنخيال غ (ليبسلا اوس

 بوكر يف ام ركدي الو ناموالآ نم نطولا بح نا نم ءاج امو
 باذعلا نم ةعطق رفسلا نا نم ءاجامو رطخماو فوخنا نمرخيلا

 ال ةلثم ةلقتلاو ةبرك ةبرغلا:لاقّيو رفسلا نم ةغظق :باذعلاوا

 ةلق يذل ايس
 نهتم ليذلا ليوطلا بيرغلا نأ

 لآ هلام بيوغ لاح فيكم
 كرغ يف كرس نمريخ كنتدلي يف كريع [ولاقو .
 ارتغا يف عسوملا شيعلا نم * ريخ رابقالا يق رادلا برقل

 0 امل نيدلا لع خيشلا لاق
 هعبط متي ناك اذا ذا هعفن نيبلسملا معي باتك عيت وه افإو همدخأ

 رسيبي الو هولصحي نأ نونمتي مهتلج نم انأ سانلا نم اريثك ناف
 ةقفنو ةريثك ةدم ىلا !”ناتكتما ١ جاينحأو هربك ببسب هولانب نأ

 معلا مدخأ اغأ اناف هلوانت رستو 4 اوادت رثك عبط اذاف ةريسي ريغ
 رئارشلا ىلع علم هناجس هللاو تاينلاب لاعالاو كلذب ءايلعلاو

 نم ناف مداخلاك ملا سيلف لعلا نم يد لجلا تع او اذأو
 ةناهالا نيمداخلا ناش نمو ريقونلاو ميركتلا_نيبلعملا ن

 ىلع نركي )ل نل علا ملعت يف ناك ابرو ءاوس 50
 هججريو هيلا ليو هب اننيد قئاتح ىلع فقي دقف ةدئاف اننيد

 ١ ا
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 : روكا راش 1 اني نو رومأم
 يف تبغر نا ينم ىرتسو كلذ كل يزيلكنالإ هل لاقف ٠

 اذه قب دغلا اندعومو كيبعنو كيضريو كري ام لك يتبعص
 ندا ع يشل | سلوق هكرتو 0 مغ نالأ اذه لثم ينو ناكل

 ا هي نمروأشيو سازسأل اساهخأ برضيو هسفن يف ركفي
 هتبلط ىلع لجرلا ةيقتإوم هدنع جرتف سانلا نم هل هتبحتو
 سحأ كلذ لالخ فو هتبحا نم سا نم كلذ ىلع هنفإوو

 3 ١ ةرثكل مقرن“ نأ نوبحب اون 5 ل ضعب هتبغرب

 لئاسملا نم مهلع لكم ام لح يف معوجرو هيلع منيو م
 [وعنجإو ظن رمالا اذه نع اوفرصيو هير |ولوحي نا !وداراف هيلا
 2 هعنم ف هدهج ةيأغ منم لك لذي نا ىلع مهتأر
 ايل هللا ماكل ايلاقو هيلاوح اوسلجو هلا .[يعتحاف .هددصب
 ضع 0 دق كتنيدو كاين>» سرحو كنيكت ذاتسالا

 ىلع هتتفإوم ىلا كلاتسا دق يتزيلكنالا لجرلا اذه نا سانلا
 هانددرو هانريكو كلذ انظعاف هدالب ريغو هدالب ىلا هتقفارمو هدارم
 روصتي وأ لابي حشا انديسل رطخب نا هلل اشاح انلقو :انركنأو

 مولع هيمي هنيد ريغ ىلع لجر ةمدخب ىغري نا لابخ قيس ل
 كل ملا لاوحالا نم لاح يف وأ لاملا يف اعط ةعيرشلا

 هللا لوق تللع دقو كعبط ةمالسو كيأر ةماقتساو كعروو

 مكودعو يودع اوذخت ال اونمآ نيذلا اهيا اي) ليزننلا يف هناهس
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 بع اًلاط ءاجاذا رفاكلا نا | ناي مالكلا اذه نم 0
 مرحيو هلاهعا بجي هناف تارقلا عامسال اًناط ءاجوا ليادلاو

 نيد يف رظنلا نأ لع اذه لدو هنمام ىلإ هلاصيأ بحيو هلك
 يذلا براحلارفاكلا :.ناف تاجردلا لعق تاماخملا ىلعأ هللا

 ” لالشالاو ورظنلل الاط هنوك هسن نم زبظأ ١ ارفع ددد

 لاف م ةنمأم هغلبي نا لوسرلا ىلع بجوورادهالا كلذ لاز

 هب قحتو لوقنف نآرفلا عامسل الاط هنوك ةيالآ هذه يف روكذللا
 تاهبشلا نع. باوهلل اًيلاط ةتوكو لئالدلا 3 ايلاط هنوك
 هنوكب ةراجالا كلت بوجو للع ةىلاعت هللا نا هيلع ليلدلاو
 ىنعملا اكو ( نوللعي ال موق مهاب كلذ ) لاق هنال لاع ريغ
 هذه هيف تلصح نم لكو قحل ادشرتسم علل اًبلاط هنوكل هرجأف

 هب ياسر ام بإوج يف فاك اذهو ( ىهتنأ ) هتراجا تبجو ةلعلا
 ميلعلا هناجيس هللاف لاملا يف عمطلا امإو هميلعت ىلع ضارتخالا نم

 يلع بويغلا تايفخو بولقلا تاين ىلع علطملا لاوحالا قياقحب
 ةرامال سفنلا نأ يسفن "ربا امو ةجوحم ةشيعلإو ةجرحم ةلاحتأ نأ
 اهيأاي ىلاعت هلوق امإو ميحر روفغ يبر نأ يلر حر ام الا ءوسلاب
 دقق ةيآلا رخآ ىلا ايوا كودعو يودع اوذد# ال اونمأ تريذلا
 لوسر نأ ةكم .لها ىلا بتك لل ةعنلب يبا نبا بطاح يف تلزن
 كلذ, لسرأ م ع كرذح .اوذخت تلا رهيمت لسو هيلع هللا ىلص هللا

 تءاج َدَق تناك ةراس اط لاقي مثاه يني رتالوم .ةأرمأ عم بانك
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 انبإو هدالب“يف ناك هنيد ىلع يقر لي )ل ناف ٠ سيف هريغ يلع

 يلا[ ىل ليواقالا درب اننيد نع مفادي انعا ليكولاك هنطو

 اذه || قيس اسسحا دق انإو انفع يف معالع ضعب اهني
 معلل بلطلاو ةبحلأ ىلإ ءاغصالاو ةلدالا يف رظنلا ةغر لجرلا
 ةبونلأ ةروس قف هزاع هلأ لاق دقو انسي هلثم ميلعت يف ىرأ الف

 مث هللا مالك عمسي ىتح ةرجاف كراجتسا نيكرشملا نم دحا نإو )

 نيكرشملا يف تلزن ذقو ( نوبلعي ال موف م اب كلذ هنمأم هغلبإ
 مهلا مستو هيلع هللا - 0 بلاط لا ظ

 لسو هيلع هللا لص هلل ظ هللا لوسر نأ يور دنف ملاتنب رمإو مثدهع
 فيجارالاب اونجرإو نوقفانلا فلختو كوبت ةوزغ ىلا 2 ا

 ليل اذه هدي ميلا ذبف دهلا نفت نركرتلا لعج
 ىضنفم زج دلت ريكا نيل ا اي

 معلا عبنم وهو لجو 2 هلل مالك معامسأ ةنيرشلا ةيالأ هذه

 هريسفت ف ةيالأ هذه لع ي :زارلا نيدلا رخث مامالا لاق نيدلاو

 رم الجر نا هنع هللا يضر سابع نبأ نع لقت رييكلا
 ههجو عركو هنع هللا ١ يضر بلاط يبأ نب يلعل لاق تيكرشملا
 هللا مالك عامسل لجالا اذه ءاضننا دعب لوسرلا يتان نأ اندرأ اذا
 نأ او )لاف ىلاعت هللا ن ١ ال ىلع لاقق لتقت لبهف ىرخا ةجاخل وا

 للاق (هللا مالك عمي ىتح هرجاف كرابتا نيكرشلا نم دحأ
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 م نيذلا نزع هللا ماهني ال ) ىلاعت هلوق نم ةيالا هذه دعب ام

 مهلا اوطسلو موربت نأ ميرايد نم موجرخي مو نيدلا يف مولتاقي
 نيدلا يف مولتاق نيذلا نع هللا كاني انا نيطسفملا بحب هللا نا

 طوني نمو مثولوت نا مجارخا ىلع إورهاظو اخ مورو
 ؛ كا هدا لجنلا اذهؤ ( 0 كناواف
 1722 لب اجارغلا " لظ»|و رهاظ الو انزايد اره انيجرغل الو
 1 لوزن 0 روهشم مولعم وه اك ايئادعا ىلع ع انودهاعو

 ريئزلا نبأ هلل آلا دبع نع يور 15٠ لا + هلل 0

 اهبقث مف ة ةكرشم يثو اهيلع ةليتق اهمأ تمذق ركب يبا تنب هاما ن

 ابمزكتوناهنم ليتثو اباخدت نا يتلا اهرماف لوخدلاب:اط نذان :
 لدت ةيالا هذه ليوأنلا لها لاق 00 يفو اهيل نسحتو
 ةعطنتنم ةالإولا تناك ن إو نيكرشملاو نييلسملا نيب ربلا زاوج ىلع

 ةلغشا ةلج يف طوبسلا نيدلا لالج ظفاحلا لثس دقو (ىتنأ)

 لبقثو رانكلا ةبحس زوجي له زوركملا دالب نم هيلع تدرو

5 
 ناكو هل هفضوق ءْإوَذ برعلا بيبط ةدلك نبا ثراخا 7

 دبع نبال ٍتاغيتتمالا نع لقت اك هرفك ىلع تامو ارفاك ثراح
 ىلع يلا ةمالملا هيجرت يف ل هجو ال ما تلق اذهررق اذإوربلا

 نساب ال كلذ نعالضف لوقا لب ههلعتو لجرلا اذهب عامجالا
 ثيدحلا يفف اننيد ريغ ىلع |ون اكن او ممريغو موقلا ءالو دعو
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 تئج ةيلسا مالسلا هيلع اه لاقف ملسو هيلع هللا ىلص يبا ىلإ

 بهذ دف تلاق كب ءاج اف لاق ال تلاق ةرجايفا لاق ال تلاق

 ةديدش .ةجاح تتحاف مويلا' كلذ غي اولتق يل ردب موي يلاوملا
 بطاح افاتاف اهودوزو اهولمحو اهوسكف بلطملا ينب اهيلع ثحن
 ىلا باتكلا كلذ ايليحتسإو ءادرب اهاسكو رينانذ ةرشع اهاطعإو

 كلذ ىلع مالسلا هيلع لوسرلا هللا غلطاف ةرئاس تجرخن ةكم

 اهوكرداف ناسرف مثو اهنلخرييزلاو ةحللو اراعو رو اًيلع ثعبف
 هلل إو هنع هللا يضر ىلع لاقف تفلحو ت 0 كلذ 3

 راسو هيلع هلا لصالا لوسر ىلأ هلال
 تدراف ًالامو الما كب خب دلو فان اح ام

 ع برض هللا 3 0 لاق هرذع ل هقدصف

 هللا لعل رعاي كيردي ام لسو هيلع هللا لص لاقق قفاخلا اذه
 كل نرخ دق عع امال ل لاعدب لها لع طا دق ا

 اذه نم ذخويو تازنف ملغا هلوسرو هللا لاقو رع انيع تضافف
 هللا لص يبنلا ىلا تءاج الل هذه ةراس نا وهو هيف نحن ا ليلد

 . نم اهلع ثحو اهاركابرما ةرجاهم الو ةللسم نكت ملو سو هيلع
 |مهع يهملا نأ ١ | ةياكحلا | .قايس نم لعيو اه 5-5 اهولمحو 58-5 ْغ

 . هيلع لدي اك مهيد فلاخ نم لكأال نيياسلل نويراخل | ةيالا .يف



 78 هبا ةسإ ١" رت 59 "ناسا “7 اء ااسز 7“
 5 فطلب " نوما صرف م لا 5

 تا 3 0١

 افا ْ ْ:

 تسرتفا ام باغلا ىقارف الل دسالاف .
 وفل قارف الل ملا

 ا 0 :راك اذا البال

 ناك اذا ةمافالا ىلع رفسلا هقح يف مجرتي هنأف 4ةشيعم مزاولل

 'رضحلاو رضح قلو غلا مهرفسلاف ةياركلاو ىلا اجر 4
 يديبزلا لاق رفس ةلذلإو ةلفلا عم

 اطزأ ةبرغلا يف لاملاو . * . ةبرغ اتناطوا يس رقتلا
 ناريجو ناوخا سانلإو * . دحإو اهلك ءيش ضرالاو

 كاردتبالو بمعتلاب الا ةحارلا الو ىتعلاب الآ ملا لاني الو
 راطخالا ماحتتاب لب لامالاو 37 درب لاوحالا يفاعم

 لاق ثيح بيطلا ابا هللا حريو لاوهالا بوكرو
 ةصيخر يلاعملا لَ دأ حن يديرت

 لنا بأ نم بادمخا»

 0 يدي نيب 22 0

 هسفن نه

 ال ةنود ير وا هد ع #ٍ ؛ ةعتست نرا نم ربكا هللأ

 ايرالا غلبت ىتح ةيانعلا دي *. هل كئشح رمال كافطصلا"

' 6 00 0 1 
 َ ناارودسر . يا

 0 3 لا ١

 * عجن ع ع
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 يبنلا نأ ءاج دقو مركم نم نمأ وف نان نه فيرشلا
 يالا لاس ثلث ند هدتاكرمأ لسو هيلع هللا خلص
 اهنيك ا لا لا هكا" اهاكر هاف مع

 لهأ نأ ل ولو ملعلا ابلط هأ 12 اجو ( اهدبجو ثيح ٠
 ءالوه ةغلل انّلعت دئاوفو ةريثك كلذ لاشمإو افك < فوصلا ١ د

 هيلا |ولضَو ام ىلا لوضولا انل رسيتي كلر 1102 ا
 ةفرعم ةطسإوب اننال كلذو عفانملا ةرينكلا عئانصلاو نونفلا نم
 ام ىلع فوقولاو مدنع ام عالطتسإو ممم لكيلا انل ىتأت مونغل

 م ةديدعلا لئاسرلاو بتكلا نم عئانصلاو نونفلا كلت يف مل
 غب انيلع'سأأب الو'انل امزالو اندالبل عفان هارت ام اثم راد

 نالس هربخأ امل سو هيلع هلل | ىِلَص هللا لوسر نا ءاج دفق كلذ
 مدالب يف قدانخلا نوعنطصي اسوم |وناك دقو هموق 1 يسرافلا

 للم قيد لكوشي ةنمملا ا ١ لمعي رمأ
 2 رما هدنع انيأر اذ نسحي الف ٍلسو هيلع هللا

 0 ا مهتفل اخ

 - نطولاو لهالا ةقرافم نرمرفسلا ىلع بترتي ام امأو مهيد مو

 نم هيف الل ةبسنلاب هنه اعنام دعي الف تامتشملاو لاوهالا ةدياكمو

 0 جراج لك اللاب العلا اهركذ يلا دئاوفلا

 رم رص يح
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 لائتمالاو ةعاطلاب هيلا بّرتثو هجيظعت تس داز قلاختأ عنص رس
 فنثكن|:انلكب ذأ 'هيضارمو هبح لابح كسقسإو هيهاونو نماوال
 ءايشالا يف ةعدوملا رازسألا تنبثكلا لهجلا ةلظ تلازو ءآطغلا
 رفاس نفف اهعدبم ىلا. بزقتلا يف .داهتجالاو_اعدوم مظعت ,ديزبف
 هنال نع ىلع ةدايز شاع نك هدالب ريغ لاوحا. ىلع غلطإو
 اك رابخالا,ةعلاطبب وا .ةماقالاب هللعي ام فاعضا :رانسالاب )غي
 اهلها :لاوحإو, دالبلا :نابخا بنتك علاظ نمف كلذ لثم اولاف

 ربخلاو علوملاب هلع كلذو رظنلاو ةدهانملاب هيلع نال, ىلوأ اذهف
 مدعو هتيزإلب اضاخ هبح. سيلف نطولا بح نم متركذب ام افإو
 اياد هبع كيجرلا الو هبح ىلع البلد هب ماقإلا سيو. هتقرافم

 اطزوهو اهنع لجازو هراكإ اطوهو ةدلبب مقيم نم مف هضغب ىلع

 هيكمااهب هله عفنو هعفن يف ىعس ةقيقح نطولا بجأ نمو بيحم

 نمر فسلا ف هارا ام ضعب. مك تحرش دقو. ارضي واب ارفس
 ءايبنالل عقو أم ينك ملع بو ةلبلجلا ايازماو ةليمجا دئاوفلا

 تالقتنلا نم نيحلاصلاو ءايلو الو نيعبانلاو ةياحصلاو نيلسرملاو

 نم رابخالاو نآرفلا ُةيِس ءاج امو راصبالاو ىرقلا يف رانبالو
 , هللو ةمالملا نع اونكف راببعإلاو رظبلل ضرالا يف ريسلا ىلع. ثحنا

 | نط ارم اولعو همالك اوعمس ايلف ةياقالإو رفسلا قيس ريالا

 | هنقو نم مافق هدبع نم اوفرصنإو هدصق نع هليوحت نم. ملمأ
 امو ني سرا انزل ومر هجرر لع لغيدن هعي. للاب ىفمو

 ظ ١١
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 ةمافالا يفنوكيرفسلا يف ضرملا وأ بعنلا نروكي اكو
 هدلوو هلهأ نيب توب نك هدلب ,نرع اديعب. توي نمو رضحلإو

 ال ءيش بلك تعسو هتمحرو هقلخل تلعج هللا. ضرا عيمجت

 لقاع "لكل يغبني لب ىرخا نود ةعئب الو دلب نود ادلب 4 ظ
 لاوجالا نم اهلهال ام ىربل عاقبلا نرد عاطتما ام فوطي نا
 ' دئاونلاو ٌناضملا نم ةداعو ةلاج لك ىلع بترتي امو تاداعلاو

 هنطو نه 9 مدالب يف ةراج وهز 1م. نيبو .اهنبي نراقب
 نم ةهج لها ى اناث درر لولو مع أم ىلع مهبني و

 معورت عبانم يف لماتلا نيعب رظن ةجارو ةوقو.ةورث مظعا. تاهجا
 لها ىار اذإو .هنطو. لها اهب فرعف مهتوقو مهحار:دراومو

 رظنلاب هبابسأ ةفرعم غي .دهتجا كلذ كعب ضرالا . نم عتص

 هلع اذا جي هريغو مفصلا كلذ. .لاوجل نيب. ةنرانملاو كماشلاو

 ءيشب ربخا اذا نوكيو هداهتجا ردقب هدالب لها اهنم رذجااهتنحتو
 لصيف نييختو عامب نعال نيقيو نايع نع اريخم كلذ نم
 . اب ريغ عافقنأ اهنمو هبلع ةدايز اهنم ةليلج دئاوف ىلع كلذب
 هبر اخر اههظعأ وهو اهنمو لاملا_نرم هبستكي أم أهنمو هباعي

 هذابعل معفنأ هللا ىلا هللا دابع 55 هدابعل هغفني هباوث ديمو

 يف هعالطإو مثروماب ةراببعإو سانلا ل وحاب :هظاعتاب: كلذكو
 .ربد يبلا ةنوصملا عربدملا نيناونلاو :ةنوثكملا رارسالا ىلع. هنيئاش

 ل ااكلا يبل ماراح ظرلشا رب اعوشا
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 ةضغابملا نروكت قلخل ا ءوسبو ةدوملا مودت قلخلا نسف
 مرق نف .كلتبق لبي ام لعفإو كتتز جري ام لقف ةدعاملاو
 رمولعم وه اك هلضف نابا همالك دّدس نمو هلقع ناز هناسل
 ناكمالا ةصرف زهتنإو نامزلاوفص مغاف كيلع ىنخي الو كيدل
 صولخلا ىلا كلصوي ام لعقاف اهرصق يف ةريخلا تدجنو نإو
 ' ال فرظلاو فورعملاو فطللاب كلذ نزوكي نكل اهررنض نم
 لكو ففعل اب كردي ال ام فطللاب كردي دنق فسعلاو ةدشلاب
 عامسلاو نظل اب خوي امي ةربع الو عامجالا دنع الا لعي ال كلذ
 بولظملا ةدفاشم دنع ثعبنت سفنلل ةلاح تبلع اك تحلا نال

 نيباحت أ نيب عقو اذا اس ال بوغرملا رمالا تاوف دنع فعضتو
 ارو نيبناجما دحا نمولو لعف وأ لوق نم ةبحنأ ماقب لخي ام

 انيلع اذهف قارفلا رمأ 1 نوكي ام امإو ةوادعو ضغب 3 م

 اذإو تاروظحملا جيت 6 7 :تارورضلا لاقي اي نكل قاش َق

 بوكر ذأ عنام الو هيف روظحم الف عفانملا نم يع

 جرد نم يضفي جرد ربصلاو لأوننلا لذ نم لضفا لاوغالا
 ةلصإوتم اننيب زايخالاو ةلصتم انتبتاكم تناك ىو جرفلا ىلا
 لك علظإو تّرم ام دنعب انتشيع تلحو ترقسإو ةثداحملا تماد
 جيرتسيو .نانئطالا لصحي كلذبو هبحاص ربمض يق اه ىلع انم

 ةلضإوللا فضن ةلسارملا ترا !ولاق دقق نانجلا حرشنيو رطاخلا
 ةدايز نيباحنلا سفن ةي ددجت ةلاخ دعبلا نا كنلع .ىنخيالو
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 هارت اع اطاسو هرس يق راد
 ْ هللا ىلع لكوتف تمزع اذا تدانف :

 ْ اوفس غلا بسك يف: كلاحترا نان

 را رض يس .كماقم نكل يس
 هغم رفسلا نم لجرلا اذه. هطرتشا ام. تلبق اذا اه لاقق

 دما دنيو رفسلا ةدم لوطن دقق دارا دلب, يا ىل]وانهدلي ىلا

 ظ ال ما ةدملا نييعن.مزلي لهف قارغلا

 ناك ارو إوس دح ىلع همدعو اهنييعت نا ىرا .تلاقف

 تناك كيم ةيغري. ام لغ :لصح . ىم:هنال. ىلوا : اهديدجت مدع

 ناف.كتدارإو كيأرل :ةلوكوم اهريغ ف وا هدلب يف هعم- كلماقا

 تلعفو نيست# ليج قلخو نسح عبط ىلع عاتجالا ةدم امتك

 كترشع لوط يف بغرو كل هبح دادزا كيلا هبلق .بذجي ام
 غي اكنيب عقي ام عبتي اهرصقو ةدملا لوطف :كعفن يف دهتجإو
 دع اال قي تادج نام لسلاو ]ويلا كا ع 3 قدم
 داهتجالاو ملعلل هقيوشت نم ةدملا هب. لوطن. ام..لعفاف . اريخ

 0-3 ين نااامم اسانولالاو 4 0و مح
 0-5 اباغم رومالا لك يف: تنك. اذا
 هبتاعت ال ميلا ىلع كس ف

 7 ظ الك هايابم يضرن يذلا يع

 يال قيام ءرملا فك اني يبو



1 

 اهلئام# نتعب ةغاربلإو هلئاضخ ُنَصَحَأ فظللا “تزإو'هلضافإو ٠
 نول راد عام ةببرغلا موُلعل او هلمانإو هناسل عوط ةغالبلاو

 ٌفورعم ةناكلا عوقرم ءاياعلا 4 ؟ةناو *"نظاخ“ نهر ةيندالا

 اماهلي الو او حداق حذف هيف عمسل مل' ةثامالأو ةماقتسالاو ”ةدطلاب

 يرطاخ ٌلَجال هب 0 ةسأ يزياخنالا لاقو خدام حده هيف

 لهو هقدص هللا أش نأ ريظيس هب ةخضو ام لكو هقحتسا الو

 ْ ررحنو ةباتكلاب"ظبضيَو زعبل كرت أم

 سأرلاو نيعلا ىلعف "يشلا نصحت ماركا "اما يزيلكنألا' ل اقف
 ماود يف ةبعرلا ىلع ةلمخلو هْيَضْريَو ”ةرسي اها لك يدنع' هلو
 ناآ“”لبق“ قاف هلخمو هلفا وهف هتراغخ" هب متفدو ام انإوب ودبل
 ”نسشحا هحادطو ةاننلا"ةياغ هيلع ”ىن ١ آلا دحال'ةتزكذ ان ها عقجا
 ”ةلضف يل'رظ ةريسي تاره نقعب ' هن'تعمتلا الف ختدملا“ عاونا

 ةليلق ةينرعلا" عولعل اب يتقرعم تناك إو" ةرذق ةلالجو ةنغاربو
 كك اتإو ريمملا ىلع لذي مدقلإو ريثكلا ىلع لدي ليلقلا.ناف
 ايف كنَعت ننس :علرا وخغ ٍترغملا دالب ضعب يف تقأ' دق

 ةيرصملا رايدلا هذه'ىلا ترضح مث ةيبزعلا مولعلا رم اقرط
 هن وك الإ ةياززنكلالاو ةراقلا يف 'يناقا 1-3 نالأو

 ”نمَز ايف يضقأ ةيبوروالأ دالبلا نم اهريغ وأ يدالب ىلا هجوتأ

 ينحت نأ بغراو 0 يف هيف ةرارحملا ةّدَش تببست تفيضلا

 ا 2 ذدرتي ٌرَصْب يماقأ"ةذم“ينف 'ةماقألاو ان ل
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 نين“ وكيف راكذتلا ةرثكو زاكفالا راشننا ىلآ يدون قوس

 ةيئاكلا وه كلذ ةراونعو دعب هعطقي ال لطتم ذو .لئحح قئيادخملا

 تانكي ةيقداتييالو ٍتاوجلا رخكرن نا قيذصلا نم ةعيطنلا ةمالعف
 ؛ لام يأزلا لففاف ةىئرا اقزيغ هلك اذه:ف ىرت ال ترا ثوإو
 رسااظف تنالذخا رفدلا نلتخاف ةطغ ثررؤي لَو ةضرف توني
 نأ: را“يلا هل تلاق“ مث تابغرملا رم كلذ ريغ. ىلا اسا من

 دالبلا دماشيو كدي ىلع هنيبرن امل

 دفق هبدأ نسف كرظن تحت نو 0 نورقو اهودصفت ينلا
 غب .هيلاآ جادت ارو اريبك هب رس 0 الا

 - ةظرعأق هاضْرَو كبحاص يارب 6 اذه نكلو ك اًرومأ ضع

 نابقاجت نيل انابو هلبقو اهتم كلذ. عهض. هاري امءنظنإو
 هللا نبدا نا ىلا :ةثداحا :هذه فارطا يفرظنلاو ةثداحملا »بن

 -اراظالا غي هدمت: يزيلكلالا . دع قمو اقف اهنا 0
 كرش انبعواك لب كلذت ةرسف“ ةتبفج و هتهزالاب تو ضر هناب هريخأف

 هيلع رمألا اضرعيل .عئاجا مش ةرضح ىلآ ايضف هم مث هتبحم نم هبلق

 ا ءازبخإو هدي البقو ةذنع الثف -هيدي« لع اهديب ظوزشلا امرييو

 ىلع ظوزشلا ماما نادر اهغإو مالكلا نمارخ اواالوا اةنيبراد
 1 مارملا انه هيذي

 3 يبا : 6 ىف ةللاوأ اون ريض 0 :رماب ال: لاقف
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 )تكنو ةبحلا تدازو ةبحصلا تباظف لاكلإو بدالاو فطللا

 |/ رخخالا ىلع ددرتلا رثكي امنم لك راصو ةفلكلا تعفترإو ةغلالا
 | تاك كلذماثا يفو رمت اذا هيئمضأرو بتاع انا هيج لا
 'امسح هعم رفاسيل هدلولو هل مزلي ام كرادتيو رفسلل .دعتسي لا
 مويلا يف رفسلا ىلع انمزع دق يزيلكنالا هل لاق نأ ىلا هيلع انقنا

 ةعاسلا يف مويلا كلذ بص يراد فرشت نرا كوجراف ينالفلا
 امسح كعم نؤكي نا ديرت يذلا كدلو كعم نكيلو ةينالفلا
 داعو كلذب ريل | هلعوف آعمريسنل امكراظنتا يف يندجت هيلع انقتثأ

 هنجوز ىلا ربختاب

 هل كلعدو هيياخرو هظنح فو ىلاعت هللا ةكرب لعادل تلاع

 ةحارلاو ةيفاعلاو ةحصلاب اهيلا دوعلاو ةماركلاو رعلإو ةمالسملاب
 تابتاكمو اهنع هتابتاكم عاطقتا' مدع يف هيلع ثدكاو ةيهافرلإو
 ةيفب عدوو اهيعدو دوعوملا مويلأ نراك الو كلذب اهدعوف هدلو

 ًارقو نما لك يف هيلع داتعالاو هللا ىوقتب ماصوو هتإوخإو هذالوأ
 تاحباضلا !ولعو اونما نيذلا الا رسخ ينل ناسنالا نأ رضغلاو )

 ناكو هعم ربكألا هدلو ذخا مث( ربصلاب اوص|وتو قحاب |وص|وتو
 ييزيلكتالا راذ 'ىلآ 'ةةييعملا ةعاسلا يف هب ىضُق نيدلا ناهرب هسا

 ةطحم ىلا اعيج |وهجوت مث هيلع هدلوو وه سف اهراظنتا يف هدجوف

0 
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 ىلع ددرت اش ناف يعم ناك 1 ترفات اذاف  نيعم تقو 3

 .اراجنو اليل همز الو ينمزال ءاش ناو رصبب انلامك ةنيعم تاقوأ يف
 حصا انعامتجا تاقوا فو يريغ !دحا كانه فرعي ال ناك يح
 ردا هولملا يررم نيش لط.لرقإو يم برعلا نامل فاتك
 ؟زرككلا اهينج ناورشع رضمب انفاق ةدم كلذ زيظن :يف ىلع هلو
 نقياراعم انغاان انهو كلذ تمض“ لخا شل هتنأقو

 دقو *يش اهنم همزاي ال "لع اهلكف ةنارلاو .ىكسلإو تالقتتلا
 ضنا 4 "امن دنأرا اح دك كيملا نافانريساكقم قف
 هعم نوكي نأ بلط هنا هنا ريغ هب هسفن ثباطو كلذب نيشلا
 هنثوم 00 كلذي سيال لاقو يزيلكنالا يضرف رفسلا خس

 ضيا يزيلكنالا رسو هرظان ٌرقو نيدلا لع خحثلا حرفف اضيا
 ركشو ةمزاللا ةبتاكملا منيب ابتكو كللذ ىلع اقتتإو هرطاخ باطو

 ءانثلا يس بنطإو هدي لبقو عماجلا خيش ةرضح نيدلا لع خلا
 هدشنإو هيلع

 الماخ ناك امو يركذ. يل تيبحإو

 ضعل نم باركذلا شن نر
 يباع اهفرعيل هراد ىلا هب هجوتو يزيلكنالا عم ماق مث
 1 ل د وم وع

 علا ضعب تقرأ بانكلا عبصت يراهلا نم ةدم عم مه
 2 مالكلل هيلأ. قاسني ام : ةبسانملا هيعدتست امف ةثداحنلإو ةيبرعلا ْ
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 هيف سرفتو هريغو هدلاوب ىسات هنا آلا هدايلعا مدعل لاحت هجعي '
 نم اميلي ايف نارظني ادعقو هبلق نكسو هبعر لازاف فوخما هوبا
 تانئاكلا بئابع يف نيركفنم تاهل نم هب نارم ام ىلا كببابشلا

 لوأ اهنأ فرع دقو اممدل ام معي ن | داراف امها رظني يزيلكنالاو

 ديدجلا عارتخالاو رهابلا رثالا اذه ايارو ديدحلا ةكس ابكر انف ةرم
 را ىرا ىرا اذامو لاف ٠ :ىرت تفيك ذاتننالا اهيا شلل لاقف
 أك اهيلع اب تابرعلا هذهو باتكلل لجتلا يطك ىوطت ضرالا

 اذهو باخلا رم رم يو ةدماج اهبسحت لابجلا 1 هللا لاق
 0 ترطفنا اذا امسلاك وجا يف 0 ,ذق ناخدلا
 دقو ثرشح اذا قتئالخلاك ماحزلارثكو ترثتتا نك 5

 ذهب تركذتف ترشن اذأ فحصلاك نيرفاسملا قاروأ تشتف
 نسح نخالاو ايندلا هي هللا لأسنف ةمايقلا ل اوهأ ا
 ظ ركفت اهفف لاق ةمالنسلا

 لماتإو تابرعلا هذه ةراحما ةرخابلا هذه يف ركفتا يتلا لاق

 تلمح ينلا ةبيرغلا ةعرسلا ةذشو ةبيححلا ةكرحلا . رم اطاهف

 ةعامج ةوقيريست انا اهنأ |ولوقي نأ ىلع ةماعلا ضعب .نم رارخألا
 .مالطل ورحل أو مئازعلا ةطس|وب اط نيرخت# نيطايشلاو: نمتأ نم
 رسلا ةقيتح مهلع مدعو رمالا ةبارغ هيلع ملم ام كلذ لاثمإو
 جاوفاو اهماخد ةرثك ىرا يبلا رانلا ةظساوب رنين اهنأ ثفرع دقو
 اماارضاب ًالغتشم ًالجر انبوكر ليبق تيأرو ةرباطخا اهررش

١ 



 مى.

 .ديدحلا - ْش

 رولا ذل يزيلكيالا نا مة ارسل هج المر
 ةيردنكسالا ىلا ع 3 ةررقملا ةرجالا ميد ن دعب داننمل

 قدا ايلف رفس اهيف هنبال الو يبل ىبس نكي م و ديدحلا 0

 يزيلكنالا,لاق:٠ هبب دارلل اني انعراب زيتا لاق يلوا سرج

 لكدعتسيل ريسملا تقو برق ىلع هببذتلل تاره ثالث قدي اذه

 ريس ةنلاثلا دعبو سليب ناي ديري 0 ذخايو دارأ نم

 تابرع نم ةبرع رام لزنو هنبإو يمس صتسا مريس نوكي

 تراس نرا ىل ا. اهتاقاط نم ا بليغ ىو ةجردلا

 جايا فم جنا بل ة برطضأ ةعرسلا تدازو ريسلا دن ايلف
 دق اي ةداع كلذي هل نب هنوكل, ففوخلا نم ءيش هلخادو

 مولا هريغ ةعم ىلرو اهب عمم دق ناك با ال

 ارهنعم انيطم سلجو هبلق نكسو هعور لازف .ةداتعم ةلاحاهنأ معف

 ا لوي هير اب د كرولا قلاخ ىلع

 يذلا مساو هللا مس ١ لع يراس

 ظ اركذي ا واقل ةمالع

 داك رمالا لوا يف نيدلا لع نبا نيدلا ناهرب كلذكو
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0 
 زجل

 عوار هكر كيبغر تقلغتو. انتغل تفرع اذأ اذه. دعبو
 ظ كيلا رمالاف هتفرعم يف

 201110011 كيرربس ينتررس دق, ينل | نافعا

 ضع كلاش اع يندشراف: كداوف هيلا تيجو ام.لع ككافاكم
 . كداشرا هللا ىلوت

 ةوق ةظبسإولا رالاب ةلالا كلل كرمت انا يزيلكتالا لاق

 . هن ذفني م هانا كيس عوضوم أم نم رانلا ةرازج هللحت راخي
 اهكرعف ةصوضخم تالا ىلا "ةمولعم ذفانم يف زاخجبلا

 هنن تللخ * ]ا ١تيدع .اذانةرارحلا يسوم +

 اهردقيب صقتنيو * ]وطاب طلبختو هنم.عفترتف أر ًاراخي هنوؤكت "اجا
 بيوثلا بفيفيت نم مخي اكو دقلا .ن نايلغ دنع دهاشي اك ءال الأ نم

 يف عفترتف ةيثاملا ءارججالا هنم لاحت ىيهنثلا ةرارخ ناف ىيمثلا يف
 جياضيالاو جرشلا ةدايز ديرا ينكلو تاج بوثلا قتيبو ؛اوهلا

 نم رائف عضو اذا هنا ايا .مولغملا نوم اييزيلكنالا لاق .
 فلز اا .دعشسة سايك نيالا ن١ ءاملا
 .اخلا دعاصت رانلا هنحت دقوإو*اللا نم غراف ازجن هيف ناكو اذفنم
 ءانالا ىلإ يف يذلا .غارفلا كلذ ىلا رانلا ةزارجم اا نم للبخلا
 نانئركل ءايهاينب ين دع. سل مح اهاالاو ناك هاوس

 .هعللذي حت رابلا ترمتسا اذاف روكذلملا اولا نيم ب اد دع ناك
 مدن دوج يطل و < نم لا رايد لي الاف ءانالا
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 يس اهاعتسا ةروص فرعا مل يكلو .ةرخابلا كلت يف اهرما .دققتو
 ليج :اناف ةلالا كلت كيرحت يف اهب عافتنالا ةينيكو .ةلاحلا هذه

 هتقيقح لع يف لضا ال ينارإو .نيمختلا حاتق يظملا زمالا اذه يف
 ببننين ل هقح :كيفؤب تاغعنل الون هنيإر ام نفاخ قيثبلاب طيح

 دق ناكو ةربطملا ةعيرشلا ماكنإو ةيبرعلا .ةغللا عا يابن
 كيدل هنلع دجا ىلعل كيلا :كلذ:يف لأيسلا ياا نارا رطخ

 كيلع ىشأ نا ديرأ انو يس | تيشخ نكلو

 رئركو :تلفطل نا. ذاتسالا هبا ةالؤا»كزبخا يزيلككالا لاقت ".٠
 كرتلغ فرو كللتفف 100 كنالخا
 جنبا يليبجت ةهظع .ةبحمو :ةنلاع .ءةلزنم كلل يلق ين كفج.نف

 ىقدا يسفنب دجا نا ريغ نم هب رمأت ا مانت .هديزع ام ءانفقي

 ا كوجرافرثالا سفن فيس ةقشم هيفا يتتلكولا 57
 ىلع كنال منع أبت *يش نم مثدحت الو هدير ارمأ نع كت

 دير ١ اناف ايلهأ كرعت الو اهفوعت ال دإلب ىلا هب كشلك فق رفس

 0 اذهو يحارو يرورس كلذ ينف كرطاخ حارشنإو كلدحار

 تزاو .انإو'ةفلكالو لع 'ةقشم نايا ف نمل“ هتغ كللس

 0 ين الآ ةعانص اذهب لغتنا م

 نفوهو .يلاثمال :ةيفاك ةفرعم هب ل راصو هيف .ةفنضملا ننكلا

 يبست :ىعاهغم كل يا كو ةوطم .ةرك بنك د يفز غو
 قيرطلا ةفايسم هب عظقل هعامن ني الام ضييختل او“ لابجالا
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 *اوهاو راخيلا نم ًالصاح ءاملا ىلع طغضلا نوكي ةلاحلأ هذه فو
 اقوشكم رانلا هنحتو ءاملا هيف يذلا ءانالا ناك اذاف اعم نيروكذملا

 زادقم هنم دلوت املك هناف ًالضا ةيئابنلا:هتوق ىلا راخملا.لصي ال

 هنم رادقم ىقبي الف هيف دوجوملا ءاوطلاب طلدخإو وجا فيس رشتتا
 ةروكذلا ةوفلا ىلا لصي ىتح هب اظوفحم دحإو لحم يف اند
 ملا نم هردقب صفت وجا يف رشتنإو راخن هاما نم للحت انك من
 ةعرس نأ كلذ هانثا يف دهاشيو *يش ءانالا فس تي ال نا ىلا
 ةرارخأ تلون ىف ةرارحا 0 دادزت ناخل ا كلوت

 0 وم زا يفوت اوبال ةروكذملا

 ظعا راخب أ للحت ةعرس تناك ي رجلا *اوطا طغض 0 ياوجا
 هيفا هيا راقب هضراعي ال ذئنيح راخب نال نروكي اه

 هذهو ههجو ىلع ولعت عقافف ءاملا ل هيف ”ذفنيف

 نا مان نمو نايلغلا وأ ناروفلا ةلاحين فرحي اما .ةلاحما
 راخلا ةيئاهلا ةونلا تناك اذا لضحت "الل ناروفلا ةلاح

 اس لالا ملا ف سلفا تس ةرارحلا ةجردل ٠
 ا اين ايلا ةيرايضاومل ازد لحفل اذ كل
 عاسنا ببس لو موازجا تقرفتو رشننا الكر اخيلا ن 0
 هضعل ا مو سك اكو يق تنعش هين دولا ل

 تدر قع ةزاهلا ب ل ْلْصت 3| ىلا هرق فضا 0
 ةوقلا نه لقا: ةتوق انيآرؤ ءامهب نيل ءانا يفراذهلا نم ار ادقم
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 9 نيعم دح ىلا لصت ىتح ذر ةوق .دادزت راخملا دايدزابو لبق

 ٍةوق تبثث كلذ دنعف ةمولعم ةبسن اللا ةرارح ةجر> نيبو
 نم ديدج راخب دلوت عطقيو ةزواجت الو دحلا كلذ ىلع راخيلا

 لها دنع راذبلل ةيئابنلا ةونلا ىسي ةانركذ يذلا دما اذهو ءاملا
 عبشت هناراخيلا هيف سبخملا غارفلل نئئيح لاقيو نفلا

 كلذ ىلا دعصي راخملا نا كمالك يف تلق دف زيشلا لاق

 هيث هيف ناك 00 ناك كاوس ءاملا نم خرافلا لحما

 مالك همدعو ضحلا ءالخ 0 يف ليق دقو يوجا دولا نم
 اذه سيل .اهريغو تنقاوملا ةبس'روكذم. ليوط. كالخو: ريثك

 رثاو لعف هل وللا اذه دوجو 0 | ديرا نكلو .هلحم
 ال ما ةروكذملا ةيئاهنلا ةوقلا يق

 ةردكملا ةوفلا قي رثا اولا كلذل سيل يزيلكنالا لاق

 كلذ ناكاذاف اًيطب هلعيو راضخلا للحت ةعرس .فعضي افإو
 امراخيلا ديجالف يجلا *املا نم اراه هلا نم .يلالا لحل
 هتوق ىلا لصي ىتح ةديدش ةعرس. .للحت* همداصيو همحازي
 ناف *اوطأ نم *يش هب هب ناك اذا ام 0 ةيئاهنلا

 *اوطلا نال ىلوالأ ةلاحا نم لقا نوبكت راخيا .للحت ةعرس
 الطي راما للمخ لنان 1 هجو ىلع طبضي ريكدلا
 هعفاديف هل اضراعم روكذملا ءاوطا دجو لعاا ىلآ عافترالا

 بسلا اذهب رخأتيف هئازجا نيب لخديو .هللخي ىتح هجناعيو
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 نولغتنملا اهبابرأ اهلا حس لوادج اهل إولعجو ةجرد نيثالثو

 ةوف لاقيف وجا ىلا راختلا ةوق |وبسيي نأ ممداعو ةيراخنا تالالاب
 5 نم ةنالل وا نانثإو دحإو رج ينالفلا راخلا

 كلذ ٍفيكو خشلا لاق ...

 يذلا : ينحل ءاوهلا اذه نا مولعملا ..رم يزيلكنالا: لاق

 0 3 0 تازاغلا نم دودعم .هقشنتسنو :اهيف :شيعن

 الا ةركب طبحمو ةضفخضو 6_0 ةريغصو ةرييك تالحلا
 0 آلا يظع دعب ىلا .انس 9 قؤف دم اماهج .عيبج

 هي اهلقثو هتاقبط ةفاثك تسيلو رتم.فلا نيثالثو ةنتس نع ديزي

 اهدعبو ضرالا نم اهبرق بسحب ةتوافتم يف لب ةدحإو ةجرذ

 فتكأو لقثا ناك برقا ضرالا ىلا اهنم: ناك أم. لكف اهنع
 اهنم نراك اذكو اهلع تاقيظلا نم اهنوف.ام.لقثو اهلقث ببنيب
 تظلاو فنخا ناك دنعبا .ضرالا نع

 ءاوللا نم طغض اهيلع ءاوطا يف ةدوجوملا مانجلالا .عيمجو
 رادقم لك نا لعف ررحو باسحلاب كلذ ردق دقو,اهزج تيبنحب

 لرد وجل ولا نم طخض لحج يلو نيوتاس
 . طازج يالا ةثالثو مارج وليك

 ظافلا هذيف. مأ ارجو مارج وليكو رتهتناس ىتعم مام زهشلا لاق

 ةيبرع ثسيل اهمال اهفرعاال

 نمزج ةئام نم .دحإو زج وه زعمتتاس يزيلكنالا لاق ٠
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 0 ا هبجح انرغضف ةيئاهنلا

 هنيبح صيقنت :. ره هتوق دادزت لازت الو ةتوق تداز هيف ناك

 هيبح انرتك ناف.ةيئانلا ةوقلا ىلا لصي نأ ىلا هلحم قييضتب
 يم ن هتوف نأ لصاحلاف اذكهو هتوق تفعض هلحم عيسوتت
 000 هد للا ةيسكعلا
 ةيئابنلا ةجردلا ىلا لصت نا ىلا ةوقلا تداز وربك صقت انلكو
 ثازاغلا اذكهو

 انرغصف ةيئاهنلا ةوقلا هذه ىلا راخيلا لصو اذاف نحْشلا لاق

 0 وس قييضتب هيحح
 الف ةجردلا كلت ىلا ةوفلا تاصو ىتم يزيلكنالا لاق

 حنا:انرغص اذا افإو اهنع ديزت الو اهيلع تبت لب اهزواجت
 مجاانربك لف "ام ىلا دوجرملا راخلا نم زج لاحتسا كلذ دعب
 ناك اك[ ا ١كللذ اناث داع كلذ دعب

 هيفا سوبحلا لح لحملا نوك ىلع هتركذ ام تينب دق خيل الاف
 ءام هيف ناك اذا ةلاحلا كلت ريغتت ليف 0

 اذاءافإو.ءاملا:دوجوب. .ةيئاهملا ةوفلا ريغتت ال 0 لاق“.
 مجحنا لقتب ةوقلا ديزت كلذ دنعف اراخب دوجوملا ءاملا عيج لاحتسا
 تازاغلاك ةدايزب صقتنو

 0000 ةريدع بيراجتب نفلا لهأ فقو دقو

 نينئام ىلا,رفصلا نرم ةرارحلا تاجردل لباخملا ءاملا راجي ةيئاهنلا



 لو ا ل ل

 ة 000
 لزجتتتي .نأك اكو "نالا ةيزاجلا ةروصلا ةذهب ةلاؤهنل ذلك هيف
 تالالا نش 'ةزاذإو لاقثالا :لق يف "كاوكاو :قاسنالا وف يذف
 عرادا يس ءالأ رات ةوق تايهششا. كلذكو نيخاوططل)و ةيقاوتملاك

 ٠ زجنالا ف نرشتتلا زيس يق كيرلا ةؤق تقؤختشإو تلال ضعب
 زاجل ةوف لافتا انأ "كلذ وتو ةيناوملا تيخاوطلاةزاكاو رثمألاو
 تكلا نحانبلا لضو ايف ازكذ هل ذهنن الذ ةروضلا ذهب زكذ ايف
 هلآؤضنال ءادنقالا خيرات ركذت :لفف ةينعنلا

 ناك اج ةمضزقم ىلا لوضولا نكما أنن:ةياغ يقريلكتالا لانق
 ةرق لاوتتنال هيلث نم لوا نأ ةيددلا زاضغالاب كلذ يف ايزاج
 قوذت ةقربع ةزكعنص هنا كلذو يرصملا يردنكسالا نوراه راغلا
 دخإو ظخ لع تنيانأ اهنف “لغو ةيؤتحر ةرود ييذا روخم ىلع
 قف ةذخأو ةليج ىلا :ةجتوعتم تنيبانالأ هذه فاول لتفجتو الطوح
 تنجؤاف تاجوهملا كلت نت رح ةزكلا كلان كو يق راجل يضف
 لمجب اضنا اذهو احلا رودت اك اهزوحم ىلع زودعت اهبكرح
 .ركفا ام ةياغ اذه .ناغلا لدي :ةزكلا ؛كللف“ديف .مضو لل هللأب

 ةيذقلا نامزالا يف .لصتح اى:هيلع لالدشنالا

 ةريغلا نن 1:74 ةنس عا قاليلا موف 1101 8ةفسيف نأ

 ةقللذو قعالا ىلا الل مقر ايف راخلا ةوق ةيؤلشرفلا ف لجر قمتسا

 يعبوبنا هل :لعجو قازفإو تسنلاب هلع وجعي يورك ءاعو غيض أب

 . نالاذن ىكحأو :ةدازالا تستخ ىلع "لفنثو 8“ ةيفنخ اوه لكل
 ا
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 يراعملا عارذلاب ثلثو عارذ وه رتلاورتملا رشعت رشع يا رتلا

 ماجن .فنلا هانعم .مازج وليكو ةينلالا سيباقم يف رصم يف ليعتسملا
 ردع ر شع يأ رتهتلاس راذقم .لكف مثرد ثلث نم برقي مارجلاو
 يرضم مرد ؟46 لقث .هبلع 00

 دحاو رخهتتاس هتدعاق .قيئزلا نم دونع لقث وهو وجا طغض

 رتجتاس هتدعاق ءاللا نم دوبع ردق وأرتهتلاس نوعبسو ةئس ّ

 رشع ةثالث ءاملا نم لقثا قبئزلا نال ثلثو راتسأ 0
 ىهو روكذملا قيئزلا دوم لوط انبرض ولف ةرم راشعأ ةتسؤ ةرم
 04. لضم زاشعا ةتشورشع هالك ى قلم نوعبسو. ةنس

 فيلثو راش
 رذف لعزاغلا وا راخبلا نمب عفاولا طغضلا ناك اذاف

 لعوجلا نم عقاولا طغضلل ايواسم الثم ءانا هظس نمر تهتناس

 ذو ايج يراد زال أ راجل اذه ةوق نا لاهي روكذلردنلا
 اذكهو ناوج هنوق نا ليق نيثرم وجلا طغض ردقب ناك أذإو

 ةجرد اهنم عي لوادج نرفلا لهاررح لاعالا :ةلوهسلو
 دحاولاوجتاف وجل نم مولعم ردقب ةردقملا ةيئاهنلا ةوقلل ةلبافملا ةرارحا
 اذكفو راشغا ةتسو ةجرد ( ).15١ نإوحنإو ةجرد ةئام هلباقي
 ناشعا ةعستو .ةجرد ( 79١ ) اهباقي اوج نيرشعو ةئافاث ىلأ

 قلعت لئاسم ضعب ءامدقلا بتك يف دجوي دف خلا لاف
  دغ )ل اككزاخلا لاوحا ضعبو .ماسجالاو الإ يف ةرارحل لعفب
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 ةطسإوب ةبمولطلا بيضق كرختف رثب يف ةعوضوم ةبمولط بيضنب
 هالعا ىلاريلا ترم ةبمولطلا ةطسإوب ءاملا جرخت ةراطلا نارود
 3 ةلالا هذه نم دوصنملا ناك كلذو

 ركذ'ةذبن "سانلا ضعب تك ةربقلا نم 104 ةنس قو

 ةطساوب  ىلعا ىلا لفسأ نم هللا عفر اهب رسيعي هلآ عرتخا هنا اهف
 لك فو نرف ىلع نيكرم نيبورك نيتسد نع ةرابع يثو رانلا
 نيتبوبنالا نم لكو هنم ةذفاث هلفسا بيرق ىلا ةلصأو ةيوبنأ امنه

 ريغ ةريصق ةبوبنأ هالعا يف نيتسذلا نم لكو ةيقف | ةيوبناب لصتي

 غي ءاللا عضو اذاف ةيفنح اطو تسذلا يق ءاملا اهنم بصي ركذ ام
 هّنم كلوي رانلا هلحت تدقوإو الثم هفصن برق ىلا نيتسدلا دحا
 تسذلا لفساب ةلصخلا ةبوبنالا يف ينهف ءاملا ىلع طغضيو راغلا
 . ةنس تنزحتسا يلا ىلوالا لثم ةلالا هذهو العا ىلا اهيف عفتريو .

 امنه" لك فو بقاعبلاب نالمعتسي ناتسد اهيف هذه انإو 1
 ىلا هعفربف ءاملا يقاب يلع طغشي راخجب ىلا ءلا نم هج ليخس
 العألا

 ةيوشنرفلا رم جر ثّرعسا ةريقلا نما117 ةّنسافو
 َكلذو: ةفقريف راخلا هيلع اظَغضي سكم تاَذ هلآ( نبا ) ىنب
 اذودسم هالعا قم اًحوننم 'ةناوظسالا لكش لع كعو َكلانه نأ
 نم ةكرحل لباق روكذللا ءاعولل 0 نسبكم هيقو هلفسأ نف
 ربعن بيَضق سيلا ىلعا كو هسكعو هالغا ىلا اعولا اذه للا
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 ةيناثلاو ةريصق يو ءاللا اهنم بصيل .ءاعولا ىلعا يف نيتيوبنالا
 ثيح عفترم ضوحب ةلصتمأ قوف ىلا ةدعاص هلفساب ةلصتم ةليوط
 نرم يوركلا هعولا كلذ يف ءاملا عضوبف . ءاملا لاصيا داري
 عيجت لجال اًعراف هالعا ىتبي لب هلك الم الو هبصل ةدعملا ةبوبنالا
 كلذ ىلأ عفتري راخي هنم للحت“ ءاعولا تحت رانلا دقوتو هيف راخيلا

 ىلا عفدنبف اللا ىلع طغض راخبلا ةوق تدعشأ اذاف خرافلا عضوملا

 طغض ةدش ببس اهيف عفتريو ضوحلاب ةلصنلا ةليوطلا .ةبوبنالا
 صنت اكو هيف لزنيو يلاعلا ضوحا ىلا لصي ىتح هيلعراخبلا
 اذكهو ديدج ءام هيف عضورانلا هنحت يذلا ءاعولا كلذ يف ءالل

 ضوحلا يلي يتح
 مل تيرا واط دما لج ةريلا نم ٠١ ةنس يق مث

 نو تافك ا ةيسار ةراظ بيرق ىلا ةدننمم ةبوبنا رايلا هلحت دقوت
 ب دهاشت ينلا ةراطلا يف اك آلثم جاولا وا تاشير تلف تعش
 آل لاق راثلا كرم انهي رييسي ىلا قراطلا خا رابلا تكاوذ

 الو ةروكذملا تافكلا ىلا ةهجوتم ةبوبنالا كلتو ةلجتو خرج
 هللا هيفو تسدلا ىلع رانلا دقوتف رايدخالاب .لفنثو متت ةيفنح
 اهيف 0 ةيرتالا نيج م هنو ترحل اذاف راخبلا هنم للجتف

 تافك نم هلباقث  ينلا ةفكلا ىلا اهجوتم هتوقت اهنم جرخيو راخلا

 امفديف 0 ىلا ةنكلا يقاتو لزنتف هتوقب اعفديف ةراطلا
 ةلصنم ةراطلا كلتو ٠ كلذ ببسب ةراطلارودتف اذكهو كلذك
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 تراكف راخلا .نمريبك لج اللا يف بوذي ناك هيلع طغضيمل هل
 اج نابوذ لبقي ال ثيحب ةرازجياب عبشت ة.اذا آلا هاما. عفتري ال رجديد 

 0 ا
 اذه ربا رك اكراخلا نمر ديك زج عيضي ناك بسلا اذهبو
 ضرغلابر فظ قع إلا ا نباي ) دهتجانإ ىلا روذجما
 ويم ومو ه١ ارلءج ناب..ةريغلا نم 1:1 15 ةنس

 هعفر دازملا *الاب وف عيوضوم هركذ نقوياسلا ساكم ىلع طغضي

 يس ل عر ءلللا ىلع سبكملا طبغض سيبكملا لغراخلا طغض ىف
 + ةعقز داري يخي ىلإ أهيفإ عفتري ةصوصخم ةدوبنأ

 نيالا لا. ىفست هلا ثدحا لب. كلذ ىلع روكذلارصعتي لو

 اهب زن#, ةدش. ىلا لصي نا نمراخا عناب تسدلا قوف نوكت
 اهركذ *ييحيسو هيف وه .يذلا تسدلا

 يت اهلج قي ءاملا عفرل, ةدعملا هلال نيسحت. يف دازو

 ضو: ىلا ءاللا/ عفر دعب هنا كللذو  ةرينك لاعإ يف لاعتسالل
 بصني ةبوننا: ضوحا,كلذل لعج صوصخ عافترا ىلع عوضوم .

 ةلكانيف اهركذب قياسلا الا تافك تاذ ةراطط ىلع هلل اهم
 قابلا, ع ءاللا عفو ةوقإ للا كلت زوديف ٠ .؟9 ةنس ةيروهيسلا 9

 د ابا رطل هذه ناروحن عفا افك لع...
 لفناوزا علا ف تالآلا كلت تذجل تنولا كلذ نيوب

 اهيف ةدايزلاو اهرما تيب زيلكتالاوب ابسنرف.دإلب يف ريتك قلخ



 ءاللإ :نمرادنيروكذلا كل قالا ف فيم دا

 ىلا لذنيف ديلاي هيلع كيو سكك عضوي م مم سك 0

 خيببقا نم دوجولل اولا ري هاعولا يف دوجوملا *املا سم نأ

 روك ذل ”اهولا: تجت راملاب دقوتو كلذ دعب 0

 عفتريو ”اعولإ ىعإ ىلإ جرف سبكملا ىلع طغضيوراخي |ادلوتيف

 . هفرطمي طير ليج قاسلا اذه سار. يفرو هركذ ىيابلا هقابس وعم

 نإ نكي ثيحي ليولج يناثلا, هفرظو نيتركي قوفرم ليجلا اذهو
 نيكل قس عفتزا اذاف كلذريغو. هغفر دازي ليقث يش هي طيزي

 عار عطتيو ةدوربلا نصحت روكذملا, يناوطسإلا *اعولا

 نيفسإ ىلا نيكل ظيتنم قابسلل كلبيلاراوسلازينيح عقر اذاف نيكل
 97 بزل هم تا كطيو هبط اولا طخ بعيب هيلا
 ىغو ليلا نم اما فلا ف طول ليلا عريف هيب طردرلا
 3 1 دفؤج

 دخلا لب غرم ا هده رييت# قالا لغتنا م
 00 ا
 يذلا إل راض ثييحي ليفالا نم .نييمجلا ءالبأ .جفرل ةديدج تالا

 تزيمتف رايلا اهعحت يبلا ريغ ةيناب يا عضوي ىلعالا, يل هيعفرر داري

 عيضير ناك اذيه عم نكلو.ةيزملا هذه ةعدنلا ىلع, ةذيدجلا تالالا
 ىلإ راخلا هيجرتب دج. هنا كلذو يد بهذي ر اجلا: نر ينك زج
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 ضرالا ىلع ريمسلا يس اهات دصقي 7 ةنس يف ةيراخب لأ 00
 تاكاكذحالا :لوصخح نم ىربك تابوعص ترهظو 3 ف ةدانتعملا

  نابضق قوف اعضوبزكفلا لغتنا كلذ دعبو تكرتف ينك
 تارثو دئاوف اهنم ربظف يرجحتا مهلا رجاحم يف اهايعتسإو ديد نم
 نم لصحتلا راددملا ةيافكةلفل ةليلق اهتعرس تناك نكلو هريثك
 نمةيك .ىلا جادحت لجملا 'تارود نم ةلماك ةرود لك نافراخلا

 وهلا ريثأت ايف يراجلا ةناوطسالا مبح فعض يواست راغبلا
 مفلا لقت يف آلا لهعتنت ال ةدم ذيدحلا ككس تيقب اذهلف ةلاعفلا

 ] ةليلق عياضب ضعبو يرجح

 .نودهتجب نفلا بابرا نمريثك ناك كلذ هانثا فو

 ام. راخملا رادقم ةدايز اهب رسيبي ةقيرط طابننسا يف نتوركفتو
 كلذيف رفألا ناكف ةماعلا دئاوفلاو ةرييكلا تارقلا نم هيلع ٌبترتي

 اذه ىلإ ةلصوم ةنسح ةقرط هركفب طبنتسا ةيوسنرفلا نم لجرل
 رانلا تيبب ةلصنم تسدلا يف بيبانا ةلجج عضوب كلذو ضرغلا

 دادزيو ءالا نخم“ت اهببس رثكيف ةرارحإو زانلا اهيف اذفنت
 هذه تلع كلذ دنعو بولظملا دحلا ىلا راخيلا رادقم كلذب
 ه2 لمم يف يزيلكنالا ( نوسنفيتس ) اهانثنا ةلا يف“ ةقيرطلا

 ةيديدخلا ككسللا ترثكو ترهتشار زدتقو نمو ٠ تحن تبرجو

 تراص نا ىلا كلاملا نم ةكلم لك يف دنتتو ديزت ثراصو
 يلا تالالا تناك دقو ةرومملا ضرالا عاقب رثكأ يف ةلمعتسم
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 ةدوجلاو 1 ا لو امل ةرعإ ىتح اهايازف راثكأو
 عناصملاو لماعملاو عئانصلا نم ريثكف تلخدو عفانلا ةثكو
 غب رانلا .بكارب رفسلإو بوبحلا نحو ثرحإو عرازملا ءاقسأو
 اا مرا اهلا ناص نح ربا ف ديرما كك لغو ردا
 دعي ناك اه هب لخا جا هعرسو هتوق هب تدازف يناسنالا عوبلل

 ىلوالا طئاسولاب هلع عنتملا نم

 دعت تناك لاعا راخلا اذه ةطسإوب لمع دق من يملا لاقف

 ” تدل اذ نق سانلا نم دحا اهروصم الو ةداعلا ف تاعنتملا نم
 ىلإ ةرهاقلا نم بهذي .هنأ رمالا اذه ربظي ن 10

 نم ديرا نكلو ٠ دحاو موي يف هلحم ىلا دوعي مث ةيردنكسالا
 ككسلا هذه هيف تلعتسا تقو لوا .رع ينربخت نا كنفطل
 . ايل حرشت نراب كفورعم مت مث كنم ركذ ىلع ناك نأ ةيديدحما
 عم اهريغو ديدحما ةكيس قواك ةافتسلا ةيراخلا تالالا ةفص

 . ماركألل اهيمت بيرقتلاو لامجالا ليبس ىلع اها عتسلا ةيفيك نايب
 راهلاب الا فورعملا اف * نسحإو هب تننم ام اف
 ةيديدحلا ١ ككسلا لايعتسا اما ةماركو اح يزيلكنالا لاق

 عضوت ديدحلا نرم نابضق قوف راخلا تالا ةطساوب رفسلا ينع
 ا لا 0
 ةقفاوملا داليلل 8 ةئسب يف تناك تجخو كلذ يف تبليغ ةيرجت

 ظ تبرج تناك كلذ لبقو زيلكالا دالب يف ةرجلا نم 1 ةنسل
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 ءينك عيمجلا ىريو ةلالا عم راخيلا ءانأ هوي 5
 اطنلا ءانل هذاك يذلا رهو بلا زرار اة قار كر
 ىلع رسحلا قف: ةعوضوملا ديدحلا نابضق ىلع تابرعلا هذه رجب

 هانا فالنخإو اهيمو اهتعس ديدحتب صدخت ةمولعم دعإوق ىضنتم
 ىلا ةلضوم اهضعبب ةلصنم 0 دحإو رسج ىلع اهززيس
 اهريغو ليوا كلن ةرخآبب اب لع ركعلو ةنلدضمم دالب

 عرازللا يرو "نفسا رسل ةلمعتملا تالآلا نم اهريغ انف
 ايف راخلا نكف كلذ وو شرؤلاب ةفؤرعملا لماعلا ةراداو
 نزنلا قوف اًعوضؤوم نوكي ( نازقلإو :تسدلاب فورعملا وهو )
 وا يا روطس رثكا نروكي ثيحب

 ير مثلا وهو لمعتسلا دوقولا يف فارسإو فالنا ريغ نم راخلا

 نوكي لب قزتا اكن رفلو تسدلا لكش نوكي الو بلاغلا يف

 .اهبجومب ءارجالاو اهتياعر نم دب ال ةيسدده نينإوقو دعإوق ىضنتب
 ءالا ىلغ نازنلا ثحت نرفلا يف رانلا تذقوا اذاف حايتلا: لوصحل
 ةظوصخم ندمملا نم بيبان يف لغد اوال همم تلونف كيك كوول
 .”ةراباوظنلالا يست .هلالا ةازجا نم ةيناوطسا .ةيغوا ىلا اهنم جرخي
 ينلاك اهردق ىلع ةكحم داكن الاب يقو 6 كلغ اه لكل
 * ىلا ةناوطنسالا اطغ نم ةذفان :ةدنمم قاس ل ككل اهركذ مدقت

 ”اهف:ام كرح : تاناوطسالا كلت يف راخيلا لخد .اذاف اهجراخ

 : ةهج- نم يل لفسالا نم درو اذاف ههاجتأ ةهج ىلا نيباكللا نم
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 6 فلنا كالا ةثالث نع اندغرش ديوتال ىلإق :نف فاع
 نع ديري ال ةدمكأولا ةرلا اف ةغاضنلا :نم لتي ام ناكر ةدغاولا
 يؤانني ام اّضيا .هتالينوط هل ايو نظلاب عنو انط "نينا
 ظ .زاطتق نم ؛ليلف زنك ضعتو ايزضم ازالتق نيرشعؤ نايناز رانتم

 ام.ةيلغ اذهف اًراطنق قيرتنغو ةثاغبشو الا ئواست انط نوناتف
 اذ قالا اأو ةدحاو ةرخ ةعدتلا تألالا ةلفسإوت ةلقن نكك ناك

 أب لني قا كب راض :نيدلاو :ناننالا نذ . ثالالا هذه لهن
 قزف هللا نويرفع ةخزم .ىظ .ةلافا ةياعل ؟رخإزلا ألوف
 قيزفامملا تاراظق امإف ةاضبلا تاراطق يف اذه ةدحاولا ةعاسلا

 . نيس ةدحلإولا ةعاشلا قزيست خا رادنملا اذه نع ايل اط نكبف

 .ةيراخبلا :تالالا ةعرتب تراف زعم تفلا يناث ىلا زثكاف رت فلا
 ةلالا تناك ناف فاول لدم قاقثالا كبنقع ىلع :نصفتو درت
 الف ةدحاؤلا ةعانلا ف رعم تقلا نيرتثع ةحزتس يف .نلخ ةئافام رب
 .اهشصو اذا رادنملا اذه رش الا الم زم تفلا:قيلاث -ةعّزتم 'ق نجت

 روع الو المس لت ابدل داب تفل نّئيقتيَو ةئاث الا ةغرشلا

 الظم اكن ةدكش اقبح

 00 ذيدحلا ةحتش .يف ةيراخلا لالا ةفض امإو

 جيبرتتلاو راصنخالاو نضيفتلا هجو ىلع مترصحل اهحرشاف اطلاقا
 ةيزراخيلا .تالالا .نم قيرحلا ةكمس خلاب ادغ امف بلاغلا لوقاف

 ةزغانب اهو 309/1 نرغ ةاصنننا ناخجلا ةنؤ.دلؤتلا ٠ ءانالأا :نوكي نا
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 ورنا ف كو لاضلا' ص اهييذط رجلا ذل 0
 ا ةفلتفع لاكتنا اطو اهنم بيولظلا ضرغلل قفإوم ضصونضيغ
 لفل" قيقلال بلطي انا نليلف ننعم بلطي م تنحي ةزيثك
 . امالو نفسا نيش بتلطي يذلاكانم ديزحلا ةعانص ناب ةكابملاو
 «ةليلق فدع :ةزادا هب داري يذلاكا ةزيبكو ةريثك 'ددنح:ةراذأ .هبب هارب

 -.  ةلزلياف بح لع لك كب ةريغضو
 نرفلاو نازنلإوةلالا اهنف نوكيف ديذحلا ةعضس رخكإؤب امإو

 يذلا يئاوطسالا ليطعنللا تسدلا اذه يف اهضعب غم ةعبنتع هيج
 ةئفيكي .لبعلا قوف ندعملا نم نشرف ىلع اعوضوم راظفتلا مانأ هارت
 اهحرش نحمانه نيثل 'ةمولغم

 اهي :رويإولا:قئاس تقفي اثيح كتسندلا نزم وخاوملا هج
 دف لع لدت يلا تالءالا عاج كانهو ةنونفلا قهو ناثلا تب

 ةهج فو: هثكخو ةرينس ةلاح نونإولا اهب كاقوي يلاو راختلا دِدُن

 'عس جوي :اهيلاريسي يلا :ةهجتاأ رم هلؤأ يأ ٠تسدلا ملقم

 قاخدلا امم تعبي اهارت ىلا ةّماتلا ةنخذملا:كلت هقؤفو ناحدلا

 ' هيفو ءاللا تيب نيروكذملا ناخذلا تببو.نانلا تب نيبو وحنا خلآ

 .تيريتئام ىلا ةزفكاف -ةئام ءاهددع::غليي + ةريثك مالا خرم بيتنا
 ال اجيب نيم ةزام:ناخصلا ثيبو زانلا +تنييب ةلصتم, قو نينو

 ظ 1[ 1 اهنيب درج
 ”ةريغض':ةيلخأ اهتيتو اهضعب: تترقب“ ةعوضومتيتاثالا :هفهو
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 يا لغالا نم اج اذإو اهالعا ىلا سبك عد .ةناوطيبالا ةدعاف
 يلوالا .ةلاغلا يف .اهلفيبا يلا سبكلا عقد ةنإوظسالا داطخب ةههج نم
 فو اهءاطغ برق ىلا ةنإوطسالا ةدعاق ةهج. نم سبكملا دعصي
 ةدعاص نيباكملا رست اذكهو:اهعدعاق برق .ىلإ ظببي ةينانلا لاعبا

 ىلعالا .يلا لفسإلا نم اط هعفدو اهيلع رانا دورو رازكتي ةطباهو

 .اهناقيسابعم لفستو ولعت هذهاهاكرج فو لفسالا ىلا ىلعالا نمو

 بقي ال اهبشت بقلا اهبهبن: صوصخم ليكش .تاذ .ةليطتسم
 ةكرح اهطشو.زكرم_لوج كريت نا. نكي .ثيحب ةعوضوم نازمملا
 ..لفانيلا ىلعي مثرخالا. لفسو .اهيفرط دحأ ولعي ,نازيملا نبق
 اهسلو ضعت ةزووكذل) سياكل نم .ىيكم كلك ىاسوديلاهلا ليد
 .سياكملا مد اول د اذنلا .بتر دقو.بنللا اذه يفرط دحاب

 !دعاض امج :نإ هنأ نعم نكاعتلا لع كرد العجم ثيحي

 ةكرخبو ' انكم 7” رخإلا ناك
 ,ةكرخ ةيعبنلاب روكذملا بيلا كرت ةيسكاعتلا.ةكرحا هذه سياكل

 : عم, بيقلا فرط دعصيف ركذ 15 هيفرطن اهسؤاور ةلضٍللا اهناقيس
 كرت هيفرط ةكرجيو.٠ اذكهو ةظباملا عم. ظبجيو يايا حفلا

 ' اهريغؤا ضرالا ىلع ةعوضوم رواجت:ةلصتم ايينف.ةعباث نايضقاذعم

 رواحلا هذه ىلا روكذملا بقلا ةكرج نابضقلا .كلن لصوتف

 ةرودلا هذهب روديف,ةيقاسملا ممم ةكرح .ةيرود.ةكرج,كرجت اهلعبت
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 امكرحتن 01 طسو يف يذلاريبكلا :لوتلا روحم ىلا 3

 اهلك ةلالا ريستف ضرالا قوف عوضوملا ديدحلا ىلع ةزيدتسم ةكرح
 هلعف راخلا مي نرا دعبو اهب ةطبترملا تابرعلا اهغلخ ربتو هيلع
 هلطون كينيا اكظ كوب تان طننلا :كللت قرم قفرتشيي هللا براطللا
 روباولا ريس ةدم هعممت توصو ةوقب اهنم جرخي* ةنخدملا ىلأ اهنم
 قوفو اولا اهلا بلجت امال زانلا لاعتشا ىلع وهلا كلت دعاسف
 هيف دوجوملا ءالا رادقم ريغت نريبت نمالا ةلا ىتست ةلا نازنلا

 دنت ةرق نااف اللا رادخلا نع راجل ةوف ةدايز نمرارتحالا
 ان تانازقلإو اهصقنو ةرارحا ةدايز بسحب صقتتو ديزت راخنا
 «نرازنلا قزم راخلا ةوق اهع تداز اذا. ةددحم ةوق ليحتل ليعت
 0 نمالأ لآ ةدئافف مظعررضوريبك رطخ لصحيو ردكنيو

 ل روناولا قئاس نم برقلابوررضلإو رطخلا كلذ نم

 وت ةودلا كلت رادقم اهب فرعي تقو لك ف اهيلا رن
 ىليذلك نيرا اهفخ نملا نيب سار تناك نانو ل3
 ةلضوملا ةبوبنالا اهب .دسي .ىرخأ هلآ م ٠ اهيوقي ام لعف ةصقان

 ديري نيج اهني اهنيقوت ديري نيج تانإوطسالا ىلا راخا
 ةنيعم .داعبإو ةددحم ريداقم اطل تالالا كلت. عيجو اهكيرحت.

 اضع مم بكرتنو اهنم داي ١ ةقفاوم لاكش او ةليوط تاناسجب
 ة ايا لطم مدل يزل ةنردتست ارقي 1341 عيل
 نايبانغ انور قوعتطبز ايلا ايي هسا ابل ١
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 7 هيف ةروغم ةروكذملا بيبانالا ريصتف ءاملا اهل

 يذلا وهو راخلا تبب زانلا ةهج ليي ام تسدلا قوف م

 هيشوبنط هل لاقيو هرهظ ىلع ةبدحل اك هقوف آلان رت
 المالو هركذ قباسلا ءاملا تيب يف يأ نازنلا يف هامل عضويف

 هنمو راخلأ هيف كلونتيل ءاللأ نم اًعراف هالعأ يف هرج .كرتي لب ةعصج

 تيب نخمف نرفلا ف رانلا دقوتو ةروكذملا ةشوبنطلا ىلا دعصي
 نيعتف بيبانالا كلت يف ناخدلا عم ةرارحلا لخدتو هبب لصحملا كلل

 ةعرتشإ راخلا دلوتيف هيف ةزورغم اهنوكل كاملا ةنوخم اهب دتشتو ضيا
 اك «ةشوبنطلا يف عيني بولطلا يفكي رينك رادقم هنم لصحيو

 ةيؤبن | مث اهاخاد نم ةشوبنطلا هذه ىلعأ ينو هتوق دعشتف هركذ رم
 قناع ىن ءاملا تيب نم: ةراه ناخدلا تبب..ىلا اهنم دنت ةليوط

 يس هب نركيالف كلذك تعضو ءملا نم اغراف نوكي يذلا رجلا

 يف اهف لعجو راجخلا نم اهيف نوكي ام رق فعضتو ذربتف كمل
 عمتجأ اذاف هنايلغ دنع املا ضعب هيف لخدي الثل ةشوبنطلا ىلعأ

 ابا نم ةيوبنالا :كلت ف:لخديازكذ اك .هتوق تدتشاو زاخبلا

 كانهو ناخدلا تيب ىلا اهيف ريسيف ةشوبنطلا ىلعا يف يذلا
 تيب يناج يف نيتاوطسأ ىلا امم لصي نيتيوبنأ يف لصفني
 امذم لك فو راسبلا ةهجن ىرخالإو نيبلا ةهج اهاذحا ناخذلا

 اهيف يذلا سيكا عفد ةنإوظسا لك يف راخلا:لخد اذاف سبكم
 ام ةلضتم ددع كرمت 6 نيا ةكرحبو هتوف هاجتأ ةهج ىلا هكر



 لا 00000

 تاهجرئاس يف يقابلاو رثم وليك( اي
 .. رتم ولك ( 018) يرصملا رطفللا يف كلذ نمو اهريغو ايوروأ ٠

 هريغ ريثك هيلع دازو هتاطراشم تلم .ام .يقاب كلذ دعب متن

 نأ ئرن ةرزكذملا تاهجلا لها نيبو ريدانملا هذه نين انيسياق او
 تم وليك ٠٠٠٠١ -هلباقي ,فلا .تنلا يأ نيلهالا قم نويله. لك
 زياكنالا دالب يقرتم وليكف لإو انيوزاخيا دالبب يف ديدحلا كلك نم
 هيف ثدحيو الا موي نم امو اينامإو:اسنرف يف رتماوليك ةئايسضو

 ٍ وب لك ينف اهضغب دالبلا ضعب لضون ةديدج ككس هينا
 ظ ديزم يف تقو لكو ديدجت

 ةنفن ' لع تلمع رضم يف ةيديدجلا' ككسلا نا رميخلا لاق

 نم لصغتي ام ذخاتو اهفورصم نم مزلي اب موقث يشوب ةموكحلا
 كللذ كللذ:لنم تابهجا رب ءاس قف يراجنا لف اهدارب أ

 فالخ ىلع ةيبوروالا دالبلا يف يراجلا يزيلكنالا لاقف
 تاكرش ةقفن لع: نروكي اهيف ديدحلا ككس ءاشنا ناف.كلذ
 ةكسلا ةلاح تسح ىلع نيريثك وا نيليلق: ءاكرتش نم.فلاتت

 اهلع نوفرصي مه اهلع اهفرص مزاللا دوقلاو اهؤاشنا بولطملا
 ةيزاجتا عياضبلاو نيرفاسملا نم اهيف لمحي ام 0 نؤذخايو
 ىلع نوردقي ال ةررتم دودح اهيف ةعوضوم نيياوقأ ,ىضتقب اهيريغو
 ٠ تاكرشلا كلت بابا نكمت مدعو سانلا ةخار لجال كلذو اهيدعت

 رمأ ليبست وهو يلصالاضرغلاب لخيابب فرصنلا قالظأ نم



 .٠ ا ول الا ملل ل ا لا
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 اهب لاغتشالا ديزي ال نا. اهروصنل ةيافكلا رذق ىلع اهتفصل يلابجا
 ةفرح اهذاخت|و

 اهروبظ .هاذبم ف اهراشتنإو ديدحلا ككس لاعتسا ناك دقو

 داليا نم 165+ ةنس اهم دوجوملا ناكف اهرما سانلا لهجل آليلق
 زتموليك ( ©1557 :نيلكنالا ذالب يف ةربغلا نم 1١ه :ةنس.يل

 قاب فو زتم وليك :( 915 ) اسنرف يفو رم فلارتم وليك لكو
 العشم كلكللا هذهرثكأ تاكو رتموليك ( 854. )ابوروا

 اهتف تبغرو :جرذنلابراشتنالاو راهتشالا يف تذخا من مغ لع
 تاكرتش ثدقعناف اهتارثو اهدئاوف ةرثكن م لع ا لاومالا باحصسا

 اهب اولغتشإو ةبظع لوما اهبف تعمتجا سانلا نرم رينك نيب
 اهزوهظ .ءادنبا نم. ةنس نورشع ىضم اهاف ثرهتشإو د

 رتموليك ( 0٠ .:) تاهجلا قاب قو ابوروا يف اهنم دوجوملا ناك
 4 الرزاق تايب ردقو نىسعل ةرجلا .رم 11/9 ةنس.قو

 (1 0 ) تغلبف :يراتلا كللذ ىلا هتاطراشم تدقعو هئاشنأ

 تارتموليك (؟١٠500) !كيرما دالب نم انيوزاها ف اهنمرتم وليك
 :(1151) اسنرفدالب يفو رتموليك 1١( هده )زيلكنالا دالب فو

 تاه قاب فو مص 0 14 )اهلا وقرتعواك

 2 ادي 0 ما 0
 . 011 ة1002 اياملا فو رتموليك( +150 )اكيرما فو رانك

0 
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 ىأق .ةلئاه. تقيراصم ا منزلي ةيئاهلا تاطحملا بلاطو ضاواكلا >>
 يرصم نادف ةئام نم برقي ام ىلا ضرالا نم جانحي اهضعب :

 رتم وليك لك ةهق هانلعجو ريدانملا هذه طسوتم انزدق ولف
 ا | دج عيمجا هب انبسحو تاهل  عيمج يف دحاو

 ٠ : ١/1 ومن :ايرقث غلي ككنلا نم ةركذ قبنس ام » ءاشنا

 اين يراجب ليال :فورصم انيسح ول كلاب ايف يزيلكن| هينج
 ”ظعاودإو ككسلا هذه تالآ:لاتا ٠ ظ

 ل ا جاف كلا عج ل عشا لاق ٠
 0 ةناياخب لا ايدو

 ا طم او ع لف ل يزيلكنالا لاق“
 يا لوبم هيف دحإو طخ لع كبكنسلا بلاغ.دت اكيريادالب

 يف لضالاو بشخملا ١ :رم اهيفتاطحلا بلاغو ةرييك تارادحنا
 انسنزفو زيلكنالا الب قو فارسالا مدعو فرصملا ةلفأ ةياعر كلذ
 اهيلع: فرص ةديشم ةعسإو تاطحل إو نيطخ ىلغ ككسلا عيمج

 فو : سانلا ةبغر ةرثك ةياعر كلذ ف لصالاو ريك تفورصم
 .زيطخ ىلع اهضعبو دحإو طخ ككسلا ضعت .نينناملالا:دالب

 .ةليجلابو نريظخ ىلع اهلك ابلعج موزلا اوار بيرق ذنم. نكأو .
 اورو 'اهراع ةجردو دالبلا ندم ةجوهل 6 ككسلا فالدخاف

 . اهلها
 هلام اوما ايلع فرصإ لك هذه ىر (يشلا لاف ٠

 ه1١
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 هيو ل تيسنسس
 ْ ْ ْ مق كا ريلاج تالف وك رب

 ركم ايري لك يف ديرب ”ك كلكس يف نيمروتسملا ددع ردق دقو

 17و زيلكنالا "ذالب يف اًصختت ١/ دجوف رم وليكلا نف ةرئشغ يل

 تاكوشلا نم“ ةكرش لكف اسرف يف ال١ و اينالا دالب يف ضخ

 ضخم ( 77٠.٠٠ )وح لقالا يف لمعتست لاعالا هذهب ةلغتشملا

 ةورنلا ةرئاد' ةعسوت يف ةلمعتسم هدأرفا لك شيج نع ةرابع كلذو
 راد انيسح ولف ةروكذلا ٠ تاكرشلا "ةحاس يف ةشتغتمو ةيرشبلا

 ترقي 'هاندجول' اهانركذ يللا ديدحا كك ةمدخب نيلغتشملا عيج

 سائلا نم تلا فلا يل ا

 غلابم غلي هاندجول ككسلا :هذه يف فرضي ام ىلا انرظن ولو
 كاك هاغنا ِ فرضي م طسوتم لجو دقف دوبعملا دح زواجت

 يفو يزيلكتأ' هينج ( 1905: )وح زيلكنالا  دالب يفرتم وليك
 اسرق أو هينج (2 ):اكيرمأ قو( ان اننالل دالب

 نضرالا نم هيج (.55--0) اذه نرم هيبج ( 2 35:)
 ا هبنج ([4 1 تينضفلا نم هينجت ( 0 )و

 , كفلفخيو يفايلا ف قابلاو بيكوملاو زامل :فيؤالشمو تاوذقلا

 ارينكن دملا ترق يف :نوكيفتاهجلا بسحب ةلقو ةرثك فورضملا

 ٠ حرم زورلا يف يزيكلا هنجج :نوبلم ردق فرض م دقف اج
 هينج ( ١ ا )وحم سيزاب ةطحم ىلع :فرصو نويل ةنيالم
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 .ةيبرغلا |هناهج يق نوعستو ةعبرإو ةبقرشلا اهناهج يق نوتتسو
 نينبلتيب الج ريثك انه ديدحلا ةكس ير نأ :نطا.خيثلا لافف

 قفانبي هنا. كغمس' دقق ةعاضبلاو قيزفاسملا نفر: لقتي اهةرتك

 ةيزدتكسلا قم النمو كلزاطاق :ةئس ولع رصم :قم دخولا مويلايف
 ريغ اف ةعانفبلاب و .نزيرفانملا شانلاب :نروختم اهضعب
  ”ليعصلا ةهجو عورفلا تاهج

 رصب ةلجفتلا داريا لضاخ يرداال يزيكتالا لاقف

 . اب :ةف "قلك يف ملغ لت تلم م لعي اها اذه ناف اهقورطمو
 لانا 'نأ يباب رطخ د ناك ةقووصب قطعي كلذ نع ايش تبأر
 ' 'هنغ مكرضخ نم

 تلكر ةرم لوا ةرللا ةذافو كللذ لع يل نيا نمو وتثلا لاق
 ام ةسوبلا 'يقاغشإو ةيشاغملا جلاؤحا تسمي يفاف ةكسلا هذه ايف
 ةزمالا اهغاخذ ذنم رضم نم تّجرخ الو رقسلل ابجوم ذجا تنك
 تهذف . طماعيا كزتو يفوت يتقلإو نا كللذو مم ومال ةدحاو
 :ةجاحيل نكي لاءلف اهدقب الو .اهلبق رفا ىلا ل: ملو معرضحإو

 يلا رومألا هذه لثم يف كت ل نكلال تفر لك ف غسل ىلا /
 .نم قع كجلا,: ةداغ 13 ىليل انذالن ايف انا قع ةهموإول نم يف
 دل ديال هللا: ةرثيك ىلإ جز ططَصي نم: نا لاول ذه
 ةكتفلا يقاامقوي يلا رجالا زازفم فرعي انإو كلذ ةفرعمب ةنانع ٠



 سا لا

 يا

 . تاكرشلا بابرا ناف عا ةرورصلاب اهجبر نكو تركذام 2

 '. كلف ينج ليف بسكب عل الط ا يس اا اهيكذ يلا
000 

 ككل: 1 هلك جا يزيكنالا لاف
 .نسءرفاسملا ةرجا زيلكنالا .الب. ب ناكف 1١1/5 :ةنس.ةروكذللا

 اضيأ هينج( .٠٠ ١١٠٠١ ) ةعاضبلا ةرجإو هيدج(1 ارك
 قو هينج ( ٠٠ ).نيببالا نم لصحلا عومجم نوكيف

 عياضبلا ةرجسإو هينج .(ه,ه؟ ٠.. .. ) نيرفاسملا ةرجا: اسنرف.دالب

 هينج ( !ايه0.:١.7) امعومجم نوكيف هينج ( يح. )
 نيب انساف اذاف هلك لصحملا ينلث عيابشيلا ةرجا تناك ايناملا فو
 فلك ىلع لصحي هنا دج اهنم ةلضاتلا .ةرجالاو.كلكسلا لوط
 +١54 اضرف فو هبنج 3١ةنزيلكلالا دالب يق دحإو نتمولك
 '' يزيلكلالا هيجل رابنعاب كلذ نك هبنج ١ 17 ايناللا فو مينج

 دالبلا فالادخاب بفليخم ديدجحلا .كلكس لع ايونس فرصي'امو: .

 اسنرف دالب يف ويف اتاداب نيافلاو اهب ةكس لك ةئرلا لاغشاو
 زيثكنالا دالي يفر لصخلا نصا نم.ةئام ىلك.نمم نويعبرإو.ةعبرا ٠

 نوعبر ١١ايناملا قو ةئاملا يف نوعيرأو :ةيبنه

 . .ةموكحلا فرط ىلع ةيراج .كلدللا دالب يف ديدجلا كلكسو
 خر ةئاملا نه .نورشعو ةسخخ ايونس اهيلع ف رصيو رصم يف اك

 ةيلالا !بماهج يف ةدوجوملا .كلكسلا يف كلذو بصل .ليصا
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 راج

 ب يو

 7 اا
 117 ب بي

 15 ل ديدحلا ةكس يف نيزفاسملا تنوكزل 4 ةدملا تايرعلا
 ىلوالا ةجحردلا ؛ةرجا :اهرثكاو ايظعا يهو اهادحا تاجرد ثالث

 اهم لقأو اهنود يفو'ةيناثلا ةجردلا اهتيناث ٠ :اهيف نحن يتلا فاو

 ةرجأ, اهنم لقإو ةبنانلا نود يو ةئلاثلا ةجزدلا اهعنلاث ٠ .ةرجأ

 ناطر قام مفي تاجزدلا هزاع نما ةزجإو يف بقت ا ىم .لكف
 ةدعم ثالنلا تاجردلا هذه ريغ نم تابرع مثو اهيف لزنيو ةرجالا

 اهريغو عياضبلاو بإوذلا لقتل

 ةجسردلا يف ىولزني نيذلا را تازنام رهاظلا يشلا لاف
 رثكا ةنلانلا

 ليَرَك دن كفر دقو عقاولا وه اذه من يزيلكنالا لاق ظ

 :لؤفي ديدحلا ةكسلا: ل اوحا ف يدل اياتك

 ةكس يف نيزفانمملا نم ةئام لك نا ىلع بيراجت |تلد دقاهيف
 !. نمو ىلوالا ةجردلا يف 15 ىلا رثكاف. 5 :منم نوكي ذيدحا
 ةرجنا ٠ .نضحتمو .ةنلانلا: يف الا: ىلا' 51 نمو يافا ىلا

 ةجردلا نم ةئاملا يف نيئالث وحن هيف نوكي ثالنلا ثاجزدلا
 قابلإو ةينانلا ةجردلا نم ةئاملا يف:نيرشعو .ةعبرا وحنو ىلبوالا
 ىلوالا .ةجترذللف ايلا ف امو :اسنارف يف اذهو ةيلانلا ةجرذلا نم
 ةزجالا طشوتم مسق دقو يقابلا ةثلانللو 7؟ ةيناثللو ةثاملا يف ةسخ

 ةرجا نم رتم وليك لكل هنم عقي هنا دجوف ةكسلا لوط رادقم ىلع
 خي ثلثو 4و اسنارف يف ميتنس ثلثو.تامتنس ةتس نانا: لك
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 ريغ نم هل جرالا وه امراخخيو الثم بكرملاو ةيادلاك اهريغ يو
 هذهف آلثم بكرلل وأ ةبادلاوا ةكسلا بحاص جير نعي ثخيب نأ
 زظنلاب انريغ انيلع هباع ابر رمالا اذه ناك نإو انتقرطو انتداع

 ةكلاة نه حر ةفرعه نم ءيش يدنع سيف ةلمجا ىلعو مم اداعل

 ب ديدحلا ككس جابرارادقبب لع كدنع ناك ناف 0 ١

 اذ نكي ان ذب نم ل نيت ن وجات داللا هذه
 ' اهريغ ىلع دالبلا هذه يف اطإوحأ سيق

 اا ثاهيجلا عيج يف لاحلا سيل. يزيلكتالا لاقف

 اًبيرفث ةئاملا يف ةعبرا نينسلا ضعب يف جيرلا:ناكزيلكنالا دالب يف
 عيمج حر. دعب :تاهجلا.ضعب يق ةعست ةرمو ةعبنس ةره نزاكو
 فيلا لزمو ةهبح ثا علم !دارف فو ثللاشمحل لسان ني فرضنا
 فو ةئالا قبس غْبح ةرشع + ءاهز جرلا علب ايناملا يو كلزك ةعس ةزمو

 مرلا غلب انيوزاغا يف يفو ةئاللا يف نيرشغو نينثاوحت اءاهج ضعب

 ل ير حاولا ىرخإ فو ةرثع اهاهج ضضعب يف
 ديزت لب نيعم دخو دخإو ردق' ىلع جابرالا هذه مودك تنيلو
 ."فيراصللا كلذكو لاوخالا تايضنقمو بابسالا تبسم صقتتو

 .ةكسلا هذه غي سانلا "سؤولج تالحم ىرا يناذيشلا ىاقا

 ] قه له كلذ هجو.اف قنورلاو ةنيزلاو 6 ِ نوال ةفلدخم
 1 نوكي فيكما مهتارمو نسانلا راذفا بسحب

 5001 ةربالا لزم هنوهقنب امسحي 1 يزيلكمالا لاق



 اا

 ننانلإو زأن اهبف تدجو ثابرعلا ىدحا ن أري لأسف
 0 لاقو يتلا فاخخ اهئافطاب نولغتشم ةكتللا مدت زم

 ظ زن انن اموق يزالكناللو
 رثتكبيرما اذهف عر الو انالؤم اي تنحتال يزيلكتالا لاق

 هذه ىرثسو زظخ الو ةيف رزض الو ذيدحلا كلكس ف هلوضح

 ضم مل عقاولا قو نزلا نم قئاقد خب اف تاطنا ر انلا
 ناطاف كراك اك زاطنلا زاسو انلا كافطنا تح ةليلق ةفرب
 ثيح نادلا لذعتس نوم ىلع مولي ذخا ةنكلو خيشلا زطاخ
 ندا ةككدلا مدخ ىلا زيطفلا بستيو نب . كللذ خا نظ
 هعنأ معافنلا

 ناخاللا لاقت نم انآلؤم“اي اذه سيل يزيلكتالا لاف
 اذهو دحا نم سيلو مللاو لجانذلا كاكدخا ةدش نماؤ فن انإو

 ذوعن هذه رتغ ةريقك راطخا اطو ةكسلا يف لّفحي زطخ رغضا
 الف ريثكب ىباسلا يف لصحي ناك ام لقا الأ اهنكلو اهغم هللا
 أالاو ةيدحتأ ككل ددبت ان ببن كلون يفالا لاح

 ظ نيزفاسللا ةمالسل ةياغر نيسحملا نم
 يف انه لمصخ' دق 'نفزلا ند فلست ايف ناك يلا اوم
 را عاش لئاه رنا تايزلا رنتك ذنغ ديتتخلأ ةكس
 قثتقو شانلارفكاف ريثك قلق هب تاق نطنخ لظعو ةزبخ

 5 ىلع ضيزمت إو اهرمآ ليوبنو ذيدحلا ةكش مث ثرم ةيبسل
56 
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 1 ْء . | ةيظغ شو ريتك“

 : ديراب لالا 00 اًريثك نا |وأ ادار معا

 غل ر راطقلا فورصم زودجوو ىدس القت فورضم بهذيو
 "ه ةلوهحملا ةعاضبلا تناك اذافرتم وليك لك يف اًيتسأ1

 ةدجي كلل وبيع ىلع ةيقيفحلا ةرجالا تناك ًالثم هتالّينوط
 ناك هنالدوظ: .١٠ ةعاضبلا ثناك ناف رتم وليك, لكل ثاجتنس
 وعلل ناك اذكف [دحاو ايم بم وليك لك يف ةرجثالا

 هينيلا مزلي ىلإ هلأملا نا اوأر مث نف لقا ةرجالا ةهق تناك

 صقنب ضرغلا اذه ىلا ولصوتف نكنأ ام غراوفلا من يف اه
 ةديعبلا دالبلا ىلا لفتنل الثمر نحلإو رح اك ةيلّوألا ءزاوللا

 يف كلذ ليل ةرجالا ريذقت ُهْبِس اهولبجتسا ىلا ةينكلاو' ةييزفلاو .

 اوامجو ايلا لمري نتا دهجلا هود د : آ
 بفنصلل ةزجالا وه

 اي ياي عمل دلل تابوا فذ ليي
 اديدحلا ك ككبب سانلا عافتنا ضيا دازو تاكرشلا باعصا عر

 : ركذت ةدايز

 00 اهنانقو

 تاو هنرقو عضوا زج يأ راطقلا فقو.ذا عبسلا ةكرب ةطمم

 .اذاف خجشلا رظنو ةطلدخم تاوصا.ضعبو ةبلج راطقلا :تايرخا

 . كلذ يف ببسلا يردي ال وهو متالحم نه .نولناي سانلا نضعب



 لفت

 نما هي 1 3 كك تاه“ خف نوكيف ن1 جرختأو

 صخمت مهم :541٠٠ لك نم حرج إو دحإو صخت نيزفاسمملا'
 ةنا لع دتف اهريغ يف لصح ال ةبسنلاب دج ليلق اذهو دخإو
 ليخلا اهزجت يلا ةداتعملا .1 تابزرعلا ببسي ةسنأرف ْضرا يف تان

 ةيرب 137/5 ةنسناهرخآ ةنسرشع ةتس فرظ يف اصخش 7

 :ايتلبا ةيؤاسرالا تذل كرش اناره ]لاو
 ريثكب اهريغ نم ارطخ لقا: ةكسلا نا ىلع لدي لايربتا يرجاسف
 كلت فرظ غي نيزفاسملا نم ةكرشلا نفس ةنلقت ام ةلمج ناف

 غلب اضخم ا/ 758 غلب دق ةنش رشع' ةنس يعا ةدملا

 نوكيف 198: جرج نم ددعو ٠١ منم تام نم دع

 دحإو خرجو نيزفاسملا نم 0 415 لك قم دحإو تاَندق

 ديدحلا كك يف لصاحلا نم رغكأ وهو مهم 73/07 لك نم
 ةرها[ ردقب

 ةكس راطخا-ةلق نم هانركذ ام رهظي ةنرافملا هذه نف

 زها لقا يف ةليعتسملا قرظلا نم اهريغراظنغا نع ديدحلا

 د ةسدل 0 حلا اطخالا هذه ةبسنو

 روبظ يق رغسلاو لفل ايزوروادالب يف لمعتسملا ن راك الن ١
 مويلا ف مطنث ال تناكو ةدانتملا تابرعلاو بكارملا ديدحلأ ةكس

 ريثك بمعت نيزفاسنلل كلذ بيس لصحي ناكق ةليلق“ةفاسمالا ١



 الزب

 1 كلذ يبوع م اهلع كآملا ليفني
 1 ا نأ قلخما ب ب اخ نم يزيلكتالا لاق: 5

 .لمانلا قح رومالا يف |ولمأت ولو اهدهع مدانتئ اذا اهيتداو اهعوقو

 مزكأو باوصلاب اوكحل اهضعنو ةعقاولا ثداوحا نيب |ونزاقو

 .نفف ربذت .الو يور ريغ نم نوكف ٠ ءاوشع طبخ اهبف .نوطبخي
 * ضعب وأ تلصح ةٌرضم ةثداح ذيدخا ةكس ىلغ ممكح كلذ

 الو رضح ريغ نم كلذ :ببس اهيلغ اهريغ, مليضنتو..ثداوح
 يرتد مضت يع ان ثداوأراطضالا نم قو الرا

 رجلا اهناف اهريغ ىلع ديدحلا'ةكس اجرا هي
 ْ ارض فخأو ا

 : كلاذ ةيآ ام و مشلا لاق.

 يون كوبا ءاضحالا دايو دق ياالالا ل
 ' غ ديدخلا ةكس بكر ةرجعلا نم 1؟9/59 ةنساهرخأ ةنسرشع
 .'ثداوحم مهم تام اضخش 7١ . ١.٠ 712.911: نيرفاسملا نم اكيزتا
 ٠ 117ا/؟ .ةئس' ىلا 1151 ةنس نمو.؟55١ جريغِإو 141 ةكسلا
 1 نم 5 اسنارف يف ؛ديدحلا ككسب رفاس ةريقلا . نم
 ةييساىلا 1173/6 ةنس نمو 4 ١ جرو 7 مزنم تام نانلا.:

 0 001 415 ايسؤرب ىف ذيدحلا ةكسنب لفت ةربغللا 1/5

 ا ناك ذانن راج نركم ارا جربغ ]و نانثا مهم تام
 ٠ . مهما تام 0350017151. 7تانمهجملا كلت يق
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 تودح نبقو, هينج ؟ 8 ٠.٠0.١ يأ كنرف ٠٠ 1١59-0

 تل هريغو ٠ از نم دل ارامل عب تاك ديدعأ كب

 ا 0 7 هع

 719/٠ 0. كاذور اذه نما طيرفرب نبال نوكيا هع

 لبجإو زامجلا ةيادلا ىلع رفسلا ناكولإ لاقو خيبت مسبتف
 باودلا هذه:ربس نال:رثكك ةرورضل ايرفولارادتم: نإكل ًالثم
 رثكا ةعاسلا يف ريست» ال اهناف ةداتعملا تابرعلا. نم ةعرس لقا
 ةنوم يفرفاسمل مزاللا:نكي مل ةديعب ةفاسملا تناك اذإف ,ةفلم نم
 اذا اهنرج .ةرجاو ةقاد+ هيوم اضيا-_ همزللا ذل هيجي ورنا
 ندملا ئدجأ. يف تاب

 ددغلاب باودلا 1 دل ايما ن اك اذا يزيلكتإلا لاقف

 عبس نكذ رم ام.ردق رفولا ناك ةسنازغ ضرال هانردق. يذلا
 ةلؤهبلا. نم ككبلا هذه, ةطساوب لصخ امو رثك]و ثارم
 ةعاضبلا لفن رثكو ةراجت ةراب ا دق لقتلا م ةعربسلاو

 ال اهعرجل نم لاخلا ناك نا دعو, مظع حر اهنم لصحو

 ككسلا ةطساوب كو. تالوقملا عيجج نم لبصمتلا ثلث غلي
 نم لصمتلا راص مث تاهجنا ضعب:يف؛هعاب را ةثالث ىلإو. هيثلث ىلإ

 .:قادزي لاز امور هنع داز مث نيرفاسملا نم لصختا:ردقب ةعاضبلا .



! 01 1 

 رزلي ةديعب تاهج ىلا رنببلا نراكانذا ايس ال ةيظع. تاقشيو
 كب اهمايردلل وله وطنيا تناك لم .رثكا» ةديدعب ملل !اههظف
 عابر | ةثالث يس ديدحملا ةكنبا مله اموهو ارتموليك <: مويلا

 ةماتلا ةجارلإو ةييظعلا ,دئاوفلا نم كلذ, يفءام ىنخيالو ةغاس

 تاز ديرحلا ةكس تدجو ذنم سانلا ةكرج ترثبك مث نمو
 ناك ام. لاثما ةثالث دالنلا .ضءبد يف: تراصف ريثكي لوالا نع

 ةكبس_اهنذجأ اناك انيرنا تاهج ةيوداصفبلب يفو لبق

 ظ ةدوجوم ريع اهلبق.تن اكاديا

 امين نك يل] نا كك وسن الا ا

 ةيسنارف نم ةيقريثلا ةهجيا يق ةدانعملا تابرعلاب.سانلا”لمت نم

 ١٠ه  ديدحلا ل دوجوب غلب و:هينج 14٠ .ةدحاولا.ةنسلاا يق

 نم ةرج :لفا مسفنل |. ةهزنلل ةصوصخم تاراظف:تيتر اهلف هينج

 هيج 51١ ١1 غلب ىتح كلذ داز ةداتعملا ثاراطقلا

 هب نيرا ههلكي قيدينلا 4 كنفانملا د |: ايضرف اذاف

 ثالث هل رفوت: مهم دهام لك, نا اانلق:رتم وليك 50. ةفاسم
 :اهعظني ةفاسملا هذه ناف ةكرح او نفسا ف ىضُع تناك :كئاغاس

 ةلميغ تاغاس عبرا يف ةداتعلبا ةبرعلا دم ةعاس يف 0
 ..ةعاسلا١ن را انضرف اذاف ةعاس "ويب 0 رفؤت ام
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 0 روسو ساق كلا كلا 520
 لافوألا ىرطلا لاح ن او سلا طي

 و لما عراك يش كل رخو لاكن
 ب "رم اسنوف ضررا يق ةيرجث 1١517 ةنس دوجوملا ن 6

 ةيداعلا 6-5 دزع طسوتم ْن اكو رتم وليك (5 ) ديدحملا

 ل هال ( ديدخملا 0 لوط غلب الو ١45( : ةدوجوملا

 .اياف ( 545 ) ةيداعلا تابزعلا ددع نلكةيرجش 1١75 ةنس يف

 ةيرجت ١1176 ةنش رتم وليك ( 8117/5 ) ىلا ةكسلا لوط لضو

 (1118) اطوط علب 3ك ددع تناك

 اذه. نف ( 5937 ) تابرعلا تناك ةيرجم 118... ةنس رتم وليك

 .نيذخت |وناك نمل رزض ىذدا اهم لصحي ل اديدحلا ةكس ن اربظ
 قلخل ةببظع ةعفنم اهنم لصح لن ةعانض ةيداعلا ةبرعلاب لقتلا
 .اهنم لاومالا باعصا تحجيرو اطاعإو اهلاغشأ يف |ومدختسا ريك
 يف نينثا الآ . ةنسلا يف .نولانيال اوناك نا دعب مناف اهظع اجبر
 عم لم ديك ككسم يف ملون عضرب اوراص اير ةئاملا

 | م ةئاملا-يف نيرثع

 يارا زيكا الم ف دا ب نم :لضحتا ام ةلجو
 , هينج (10 ...روليا علي اتي

 .فرصي .ن ألا قرطلا ىلا عوجرلاو ةزملاب اهاطبا:ضرف ولف
 , ىرخالا طئاسولاب دلع الك دكر مدل ف 0-6
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 تارم ثالثو نيترم هردق راض 8
 ريغ ةيربه 1 ةنس ف باستا ان نم لع دقو

 نم برقي ناك رثم فلا ةفاسم ىلا استرف ضرا يف ةلوقملا عياضبلا
 د فلا فال .ةعبرا ي 3 7

 هاو راو 10 نا تلا ل 42 0 0

 نوكترتم فلا ةفاسم هتالينرط لك ىلع ةروكذملا طئاسولاب لقتلا
 ناك .طنق ةعبس بسح اذاف رشع ةتس ىلا اهتتسرشع ةعبرا نم
 ديدخلا ةكس نراف اًنصنو تاهتتس ةعبرا هتالونوط لك يف رفولا
 ةنسلا يف ةعاضبلا باتال رفوتيف طقف فصنو نامتنس اهيف ذخؤي
 نمو هينج ( ٠٠٠ 4٠٠٠ ) ةداتعملا تابرعلاب لوقتملا نم ةدحاولا

 نم جتبف تايدنس ةعدرا هتالوئوط لك ىلع رفومي اضيارجلا يف لوقنل
 0 ا 0 )كاذ
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 نزأ مزليو هينج ( 1400٠٠0 ) ةدحاولا ةنسلا يف ةعاضبلا

 نرد زل نزح قالا صعلا رادقم اًضيا اذه ىلا فاضي

 هيف ببسلا تناك اهنالركذ ام ريغ ةكسلا ثودح دعب بكارملاب
 يا دنا ا ف لقا اها ابلعاب كلذ انيسح اذاف

 لما يلع ةكسلا هترفو ام عوبجم نوكيف هينج ( 518: 0

0 
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 ' لكل :

 رم ةريثك عاقب اهب تحتصو ةرضم تنل نا دعب ةعفان تراصف

 تنيزتو بارغف ةنوكسم الو ةعرزنم ريخ ةروجتم ةرفق تناك ضرالا
 ةسبأي ضرأ آلا اهيف ىريال تناك نأ لعل راجتالاو تاننلاب

 ش ردصلا حرشيو نيعلا قوري.ام ةيلاج ةحاك

 ةييحلا ىلا ديدحلا ةكسب ةدالل هذه رم لقت اما ناكر

 1١181 ةنس ينو طنق ةدحإو ةنس يف ةسنأرف ضرأ كرر 07

 ديالا نزرع ةللرولا نيل له هال

 0 ربالا اذهل هدول نهشلا لاق
 ىلا مرا جايا ناف ةيرصلا ىرملا لهال ةهظع تاو ليج
 هيلا معجاح ةرثكو هتلفل ما ىتحركنم الو يفخر يغرما دامسلا

 نوفرصيو مضر اهب 0 ةيدقلا موتو نومدهي مارت :

 اهب امو اهناكس ةزثك ببسي ةسورحلا ةزهاقلا ةنيدم نأ مولعملا نمو

 هذه نم ةنس لك اهيف لصعتب نإويحلا فانصإو باوذلا نم
 اهريغو ةيردنكسا لثم ةريبكلا ندملا كلذكو ريثك رادقم ةداملا

 ريداقم كلذ نم اهيف لصحت نيدحلا ككسل ةبيرفلا .ندملا نه '

 قرط تذختاولف اهررض نع الضف ءيث يف اهب عفتتي سيل ةمظع
 ىرقلا لهو ةترجاب ةكسلا تعفنتال ةليلق ةرجاو هللا ف. ةنستسم

 .نرم لصاحلا هررض. نم ندملا لها مسو معرازم يف هلاهتساب ٠
3 
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 ما لكس تو دقف بج( 3. .٠

 اهب لقي يذلا ' نأ نع ًالضق ةبتج ( < : :) تالوقثملا

 تاغ اا 4

 ةريثك اهو ةبظع ديزخل هك ذئإوف نا قحا يتلا لاقق

 ةعارزلاو ةعانصلا نم اهريغ عت لب ةراجقلان ةصاخ اهتقانم تشيلو
 .ةّيندلإو نارملل|و ةساينلاو العا تافاملاو نوننلاو'مولعلاو
 رم تاخوتصملا لق ابهطتنإوب لبس ملأ الم ةعانصلل امذئانف
 ذاؤزيف اطوارتو اطاغنسأ رثكيف ةكلمم ىلا ةكلمت نمو دلب ىلا دب

 ةعلارزلا خف اهذئاف اذكهو اطاح نسخت ايف مهبغر ظعتو اهوعناص
 اهعتن ذيزنف اهريغو راثلإو بوبا نم اتالصاخ لق ليهس
 ' اج لهو اهب موانتعإو اهيف سائلا ةنغر ةثدايب كيذو

 يف اهنعتتم تسيل قكلو متركَذ اك كلذ مث قزيلكنالا لاقق
 اهئاودا لقتب ارتفك افنت لب ظنق ايلا لعنب ةضاخ ةغئاززلا
 ىلأ اهتلفساإوب هع لمن دققالدم ( عانسلا ) دانتلاك ميأ ابنرأؤلو
 ةليعضلاو ةيونلا نضرالا لع ثرشن ةرييكرداقت ةبقإو ةرجاب :عرأزملا

 تناك دقو اطوضحم راكو ىلوالا ةوف تدازو ةينانلا تيونف
 ' اهجراخ خرطل عارولا نع ةيلاخلا نذملا يف تالضنلاو تارؤقانلا
 الفا هن رق افتلاوف كسفنف .ةنوققلا اهيف رثكتو اطرح مازتتف
 ايشالأ هذه لاشلا لقن يق 7 تقفخأو ريدخملا ةنكس تشن اناف

 ةعاورلا تالحتو فيرلأ دالب ىلا لقنتف ندللأ خت انخوت كرام



 افلا ,

 هذه نم ااههللا بلج اب ةزثك ىرقو دالب ثرعو. اهدوجوب
 دنا ةراكم اهئلوضم تيثكو هتعلوزاةتاد تحاول
 خورفلا ىلفف تالوصحلا راذقم ةداهلزب اني سانلا ددع دازو
 . كدعولب دقو ةديدع نورق ذنم ابارخ 0 نم ريثك ف

 0 ديد ا ةكشب هل ةلسناوفا ضر ٌْق ةلوتتلا تاناوبجا

 : 0 1 تفانصالا عيج نم ةياةلف يملا

 00 ديب نم ابك ةنلع ةقاهج صح كاان
 ل لضصحي ام ءيش لقت مل نك ال ديدحملا كلكس لق 007

 0 كلذل | 0 نوعنتتي دالب 3

 ىلا كلذ 2 مل نكما ديدحت١١ككس تربظ ايلف ديد

 م هب أوعفتت | بسانم نم هعيبو ةديعبلا رضإوحإو ةرماعلا
 مطولا تنّسحو ةقافلا ةَذَش نم

 عرزلل ةحلاص ريغ عاقب ضرآلا نم ةريثك تاهج يف ناكو
 ترم اهلف ةنوكسم ريغ تناكف ءاملا عقانمو لامرلاو تسلا اهيف
 اهروثوحت اهنمرريتكك ىلع ننبانلا نموينك ذويغسا ديدلا .ككساب

 ىتجج كلذ وحغو مدرلاو:ديهستلا نم اهيحالصال مزلي ام |ولعفو
 ةراغلا ىلا تازخلا نم تجرخن اهب لوعفتتإو.اهلوعنزفأ تحت

 نفزحلا باحصإو. ءايلعلل كلكشلا" هذه ةطساوي رست دقو...
  ةليثك روما ىلع حالاشالاو ةديعبلا دالبلا ىلا لقنلا عئانصلإو

 ' ماهذا ف اهيخوسسرو :لدملا ىلع ةيللعلا دعاوتلا قيبطت:اهب مهنكما ٠



 هدا

 .هضعب لع هكزكب "أوبل هداسفأ

 | 0 لككو تقو هين لكل يناكنالا لاق.
 لب ةعفد هنن ال رومالا ناف كلذ .هيف لصحم نامز .ينأي .نأ
 امعو :كللذ ريغ ةدئاف_نرم ديدحلا ةكسل كو جردنلا ىلع يرجت

 تاهجيايف *ايشالا زاعسا ةأواسم هيف اهيالئاف.ىستن الاف ”ينش نم أذيبين
 لاسرا ال نأتي ال ةوينك تاهيج .تناك دقو ايسينيب ..ةلمضغتلبا
 زسبتف دقيلساتم .ناغاب ةهجسل ةديمبلا كابل: ضب ىلا اهتالوصحم
 كلصح اء .تةافنملاو .ديدحلا ككس ةطسإوب كلذ نال ال

 ىلا تاهيجلا تاليصتم دوروب :عطغاإو.ةوزثلاو راسيلا نم اهوتغل
 امم اطختلا نم:ةثلاسشلا نامزالا يق هلوصح رثكي ناك ' اه .ايضعب

 ..ضرملا نمهعبمي ناك
 لا !1؟1:ةيبس نم .اسنرف نضرأ 6 ناك .دقو

 ديزي ناص مث بوح ا نم الو تكيه ملل ٠١ قير ,اان

 ىلا ةيريغ )1 هك :ةنس هس هغلي .ىح 0 ككس دوجوب

 قم رياظف:1 1 4-1 م ٠ ..غلب. تح ذار مث رتلو ره 1

 استعارزو بربح لوصخم ةهظع ةدئاف اهم لصح هنا اذه
 : ثيناك وأ .عرزت ال لبق نم تناك ءايشا نضع عوزو
 اًدج ةليلف
 2 35 يلا تايب ا كيب م
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 . قيدشتو لاذلا ركو نونلا نوكسو ءاطلا مب اتدنط الاقو
 اماو اهتتنب اطنط فيذخت وهف نونلا نوكسب اظنط لاق نفنءانلا
 " :هيف'ظبقلا فرضت ا وهف :اتدهط

 مانعا سانلا دنع ديسلا اذه ىرا يلا يزيلكت الا لاقف
 له ةدلاوم ىلع الابقإو اريك اييظعتو ةديدش ةبحمو ًاميظع

 لع ناك ناف الما مأ ةلصتم ةبارق وأ مولعم بسن مكيبن نيبو هنيب
 :١ هابل نف كم نم يش كسوكت

 ّقظفاح يق ينبو يلابب قلع ام كل ركذا من خيشلا لاقف
 وه مل

 اذهو ينارعشلل تاقبطلاو يطويسلل ىضاحملا .رسحو يزيرخملا
 ةينسلا رهاوحلا باتكك هبقانم ةياكحو هنجرتب ةضاخلا بتكلا ريغ

 ريغو ةيوصلا كيزأب فورعملا سنوي باتكو دمصلا دبعل
 لامجالا ليبس ىلع نمأ ةمجرت نم ةذبن ةذهو كلذ

 دما ذيسلا يديس يولعلا فيرشلا مثلما نايتنلا وبأ وه

 نب ليعامسا نركب يبل نب دمحم نب مهاربا نب ىلع نبا يودبلا

 نبب يح نب ىسوم نب دمخم نب نيسح نب ناؤع نب ىلع نبرمع

 نب يركسعلا َنَسَح نب داوجلا دمحم نبا يذاطا يلع نب ىسيع
 نبا قداصلا رنعج نبا ظاكلا'ىدوم نبا اضرلا يلع نب رفعج

 لوتسر طبس ريشا "نبا نيدناغلا نيز ىلع نيا رفابلا دم
 دبع ْنِب بلاط يبا نب يلع مامالا نب لسو هيلع“هللا لص هللا
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 ظ اهلا تيعشإو و سا وكم جانت جاننشسإو

 ةمح رومأ يس مين نكاذملاو: مضعبب مطالنخأ نع ًالضف اذهو
 امدادعت لوطي ينلا ةميظعلا ايازملا نم كلذ ريغ ىلا لسا ن

< ' 8 8 
 ىلا الصو دق اناك عضوملا اذقيرملا ا العلا ىع

 كال 4 12 اب اق نيدلا ناهر هنأت ف اطنط
 يودبلا دمحا يديس اهب ماخخلا بحاص ىلا هباوث ايدهإو ميركلا
 هعمل أ يضر

 ةنءاثلا ةرماسملا

 المنط

 اطنط سانلا ضعب دنع ىسي دلبلا اذه يزيلكتالا :لاقف
 . كلذ :لصا ملءارلو اثردظ هيمي ممضعلو

 ةربخإو ةفرعملاب انرصع يق ةرهشلا ديزم مل نم تعمسةيشلا لاققف
 اهمما لضا ناناهفو ةباتكو ةأرق هنافثإو مدقلا يرصملا ناسللاب
 ةحوتفم نون اءخيب نيدخوتفم نيءاطب اطنط روكذملا ناسللا يف
 .طبنلا هقرح مث لاق ديحلا ةدلي ناسللا كلذ يف هانعمو ضيا



 مث جن وم “<

 مبرماس لادم اهب ميسو رسب هقرط قرف شرحت ب١١١
 يودبلا دما يديسرع ناكو ةكبب اوماقاو 1:/ ةنساوبجت ناب ىلا

 ناك ام ةرثيك نم يودبل اب هنأوخأ نيب نم فرعو ةنس رشع ىدحأ ظ

 دمازل| دجإب هرغص يف. ترمي ناكو اهقرافي ال نيمانل سلو مليا ٠
 5 رش هأرقأو يلع نب نمح هنوخ ارك هن اورج

 تثدح هن اير ا قرم ع يضر

 : رغسإو ةذابعلاو تيببصلا مزلو هل أوحأ ترييغتف هسفن ُِق لاحاهل

 اساس سبات 0

 نيفراعلا 0 0 رباكأ ١ يقلو هاللا ف 2ث 0 /

 ةكم ردت وه هب قحلو ةكم ىلا روكذملا ةوخا داع مث

 لزنور صم ىلا اهم لحر نا ىلا اهب مايقلإو مايصلا مزلو ايتاث
 صخشت راد لذدف 21 ؟17/ :ةنس لوألا عيبر رشع عبار يف أظنط ةيحان

 هب رمأقاف هراد مطس ىلا دعصف طيحت .نئاب فرعي اهياشم نمي
 هل ناكو ةريثك اماوعاو ةليوط ةدم اتش الو فيض ال :هقوافيال

 جابصلا ىلا نارقلا أرقي ليللا نج اذا ناكو دهبي نايلصي نامافا
 رثع إف ةانالقلا عويهبع هللا يضر ىقرعب نادجلا "كاع ليلو

 (ددلا (انل | وق لج ددع ةنس ا هريعو 6 ةنس لوالا نير 3 .:

 ريك ن يلا لكأ نبل رذلا لبع نيقامللا ظياغ لوط اكو 1
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 فه هين تليف لو هيلع ل ص 3 أ لوسر دج باطملا

 ٌْ ا اوس َظ

 انوع خابصلا لف نمو أرون 0
 اهيلآ مده نيخ ةكم رم اؤجرخ دق ليق اك هفلس ناكو

 يومالا :نراورم نب كللملا دبع فرط نم 0 اسعب جايا
 1 رولا نب لع جابك بلت رييزلا كرا قاربش لاق
 ا لسنرف فرش ل اهبل
 10101 كل وقل نحن ةامادتع تايرالا طر
 نم مب جرخو هموف نم هيلغ زعي نمو هع ينب عج يودبلا
 تبرغللا دال 000 ىلا دلب نم نولقتتي |وراضو اورانشف ةكم

 اوجوزتو. اهلهأ مهبحإو. سأف ةنيدم اونطوةسأف ةريخشلا نم: 1/17 ةنس

 11 ل ها اينو كاست ةتاءاغاب اب تقني
 ايلءاهدلو أف رذكتقو اهب ناظلسلا يتنل ةنباب جوزتو ديسلل ىندالا
 نم جوز مهاربا نب يلع فيرشلا ربك اناف هريغو ذسيسلا دلإو
 00 8 لها رنا اك

 ع عا يظر 22000 يدرس 5 00

 . لحر مث نيغلا نم 51 ةنس ساف اروبا قاقز ' كي 5
 ' ةيرهغل 1 ةئلس هلهإو هدالوا رئاس عم ميفارإا رب ىلع هوبا



 فقف

 نسير دج نموا لاقف يدعب زم يطل ينب

 ...ةئخلهب أي الو بنكي ال نا هطرش لاف اهلمخج نم ورش
 تفينع "كيذلا رهاط“هللا .مراخم نعرصنلا ضاغ نوكي نإو
 زكفلا اد زكذلل امزالم :هباثكب آالاداع ىلاعت .هللا نم :فئاخ سفبلا
 لَسو هيلع هللا ىلص هللا وسر نا ثيذاحالا مت قف درو دقو
 ةكم ا موي لس يب ؟كول مدق هنا فيا دروو 7 ةلح سبل
 نيذلاةلاحضإو هتدمالتو ةؤافلخ امو ربحا تراكو ةيولالا ىلع

 هنقيلخ مثربكأ اذج ريثكف ةنجوطسلا| |ومتف سلا لوب سنا
 ةنيلخلاهسِلي :يذلا رمشألا بيوتلا بجاص وهو لاعملا ديعويملا

 يودبلا: نجا .يديس اق ىب يذلا وهو ةنس كك وق دلوملا هيف
 تينلا" ناكر ديم تلا لوب فلو ةمامملا ايسترو ةزلللا
 روي كوت -نأ؛ىلا:ةيبعبلا زاطقالا نم .ةرايزلل ساإلا :هدصقو
 قرد :/:2 ةنساةحا يذرهش نم: تلخ نيرشعل قفاوللا ثبينلا

 اقف وهو يديرإلا يلع خلا ميمو ديسلا ةبق نم كييف نفدو

 .نفزط خرم ةيديب هيلا سرا دقق ناك. هنا .لاقيو هتذمالت لجأ
 ةعيلا :عطيتإو هلم مزلو هيحياو يلا ىلا هلق لاف هعقو اطلب
 فما يديدب 'تضقجا ا. لوقي نراكو .هلبتا ىفدا.تاماللف
 .ناظلسلا لزنءالو ناطلسلا رم اةمرج لفعا ينبع ديف ها
 . "قلع اينكلل ًئدح يل لاقف -هعيدخ يف كدلجو 'هروزي اذجا يدين
 .قلح.هانلعلا نم هي. عيدجإو: مدادغت وطي .ادج نفك هتذيالاتز
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 ههجو يف ناكو ةرمسل إو ضايبلا نيب. هنولو نسر لس ب
 ة ناشئإو نمالا هدخ ف ةدحإو ي ردا رثا طنق ثالث

 رغصا ةماش ةيحان لك نم ناماش 0 تاب ريالا
 ها ذو هةحرج .ىسوم 4 1 هيايع نب ناكو ةسدنعلا نم

 ذنب كاحخ ةدايرمع كنج ألا ف نيس

 ا 4 ا رهاظلا كلملان اكو ناقوو

 نع ةيفوصلا قيرط ذخا دق ديسلا ناكو هبيظعن يف غلاببو
 مشلا اذه ناكو يروباسينلا نمحرلا دبع خيشلا نب لياجلا دبع وشلا
 هيلع هعمج دمحأ يديسربك الف نسح فيرشلا هبخا ىلع عينج
 هخياشم نرع هاقلت اك دبعلا هيلع ذخاو فوصتلا ةقرخ هسبلاف
 هع هللا يضر يباعصلا كلام نب سنا ىلا د نع ا دحإو
 عج خاب نا كلذو )سو هيلع .هللا ىلص هلل ١ لوسو: ىلإ

 ةنسو أ غضا ةعباجلاو ةعاطلا ىلع ةعيبلاو دبعلا هديرم

 .ركملا نرع هاهنيو فورعملاب هرمأيو هلوسرلو هلل ةبحنإو هلوسر

 رئاسو قالخالاو لاعالا يف هل ادشرم معلا ىلع انوع هل نوكيو

 جصانلا دلاولإو لفطلل يبرملاك ديربلل يتلا نروكيف لاوجالا
 هراعش هارمجلا ةقرخلا دا يديس ذختا دقو عيطملا دلولل قيفشلا

 ترتخا يل معا لاعجلا دبع يديس هتفيلخب لاقو هعابتا راعشو

 نمل ةمالع يثو يتام دعبو يتايح يس يبفنل ”اريحلا ةيارلا هذه
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 نع هيوري يوذبلا ديسلا نع لق امو رإ رارق 0 2 ظ

 نم اظوأ ةيكحا رهاوج نم لئاسم تس لاق يرصبلا' نسحلا
 انآ عا غي الو ايندلا يف ةبق هل نكت ل لع هدنع نكي مل
 ءافح ةدتع نكي مل نم ةئلانلا هللع هعفني ل لح هدنع نكي مل نم
 لع ةنفش هددع نكي ل نم ةعئارلا بتيصل هلام هس هل نكي
 نكي ل نم ةسماخلا ىلاعت هللا دنع ةعافش هل نكي مل هللا دابع
 هذنع نكي ل نم ةسداسلا ةمالس رومالا كي هل سيل رب هدنع
 او :هينسلا رهاوجملا ف لاق ىلاعت هللا دنع ةلزنم هل نسيل قوقت

 ماقو ؛ورتسو هيلع اونبو بق إوظع هنع هللا يضر ديلا قوت
 'ةفيلخ عىمسف لاعجلا ربع نيشلا هبحاص هدعب نم هتذمالت رمآب

 ةيحوطسلاب هعابتأ رهتشإو همم ةنس وت ًاليوط هدعب رمعو كسلا

 ادوهشم موي راصو هدنع يوبنلا دلولا لع و 1 دعب ل يو

 ْ . ( ىهتنا) ةدْيعبلا يقعاونلا نم دي

 - ةمسانلا ةرماسملا
 مايل دايعالا د8

 هلع داتعملا الازمان 1 زينا ذلوملاب هزريبهت نم ذخاويو #

 ققو هذنع لمعي 'ناك سو هيلع هللا لص ينل دلوم يودبلا ديشلل



 يلا يردن جادا 1 3 ةمالعلا 37 1

 لاق 1 لا سلا هلا
 . لجرلا اذه غي سانلا نم داقتعالا اذه ام هللا ناجم هسنن يف

 نروبجع الأ وه امون كلذ بجوي ام هيف سيلو ةرهشلا هذه أم
 ١ دشنإو ههجو فشكو هسأر ديسلا هيلا عفرف نيناجلا نم

 0 مخونج رس نا الآ نيتاجت ٠ ٠
 00 رول هبادعأ لع زيزع ١

 هدي :ليفو هيلا ”رذلعإو همظعو هردق نشل 7 30
 ىلا لسرأ 0 نبا ن 0 1
 يذلا لخرلا اذه يل نمتما هل لوفي قيربدلا زيزعلا دبع نشا

 لضفلاو للعلا لها نم هتدجو ناف هلأسإو ماب سانلا لغتشا
 دبع يديس ضمن هلاوحاب ينفرع لسرإو 'اعدلا هنم يل بلطاف
 .ناكو نبدلا الع يضاقلا اهب لولا ناكو الم لإ ديوبا

 نع لاو هربخاو زيزعلا دبع جشلا هيلا ىشيف زيزعلا مكحلا ةفيلخ
 :نذاف لاعملا ربع يشل نذأتسإو هيلا ىتف هل فصوف ديسلا لحم

 0 اد وللا درف هيلع لسو ديسلا ىلا دعضف هل
 تئش اع يبلس لاقو بإوج نسحاب اهنع باجاف لئاسملا نم

 كا يضاق ىلا لسرإو هل رذبعإو هنيع يف ظعف :كبيجا يناف
 ردو با تدم زرالرم لاو رك لع
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 ألا

 ةداغ. هوذختا ةزم *ينلا ل :عقو ىتم مج ( قرا باصاو يقل ٠
 . اهذواع ةداغ :تللذ روكذلل 1 يشلا نختاغ هيلع اويظإوو
 . ناكر زوعصلا كولا ان ءاننو تريتسافا ةمس دل: يس كللذ لهب

 دلرملا اشف ناك تللذكو نيشلا اذه: ملا يلالبنرشلا اللولب« ففرفي
 ةئاوغلا ددجي نأ هل اذ يجسرلا ذيشلا وهو ارامل شع نافائبنلا

 نه اًيفاك اًرادقم اهل ختاف-يتودبلا دنيسلا ماقع لغ» ةعوضوملا
 ىلا هقديرمو ةلعامج عم هب رزضحو رهفخالا نوللاب غونصللا نفاشلا
 ءارتتلو نيتينرملاو رتاشملا نم بكومو بكر يف هل اولخدو اظتط
 كلذ انذطتإو مدنلا لع ف نيدجلا شاغل لوفلف ديتلا ماغى
 ماب يجرلا+ فؤزعلا دلولل اهنع ءاشف كللذك تلتسا' ةقاع
 ةفازقلا ةيق دزجت ةماركلا كتل: كلو افي فؤتفياو وكلا فينا

 مظع بكر يف ا فخ يذلا نئانلاب ريو ماح لاك يف ةرؤكفملا
 لكن زكت كفاك دل ازا هذه ءاشم ناك اذكبخ مالا. هب لظوي
 روبشل زابتعاب اهذغاؤم ترزقو ةنخ تئدعإ يذلا اديلاهيف ةنس

 نم 'هققو نع اهنه نك داغيم يغني ال يكل .ةيبرعلا ال ةةقظتتلا
 يق :دلوللا عقي ال. قي ٍتيرلاو ليلا :هيراقوال ةيلعرب شيلا« وقطف

 خلو يزل ةفب نضرالا رازنإو :هترغك وا ةهجلا كلب ”اللاةلق تقو
 تاقيؤلا نشل 'غيس ٠ اهليعلوع تزحاو هعمصق كابن ةةقه
 اوما. مالا كاين 'ةلاعر كلا نمو أو تانج
 يزتتم زهش لؤا:ةيقازنيكلا ذلوملا :نوكي خا ::توالا ديلح- يراجضإو
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 ىهو رم اك كوالا عيبر ٠١ يف هنع هللا يضر ديسبلا ةافو, تناك
 كيعمسو سو. هيلع هللا لص .يبلا دلوم فيرشلا دلوملا لمع .تقو

 ناكويفوت ا ديسلا نا دينسلل كارلا ليغ لصا يف خباملا ضعي نم
 . هءاج اذا هتايح يف ناك هنإل دالبلا ف نيقرفتم هتذمالت نم ريثك

 ةذلب يفي مخي نأ ةرمإو هيلا رظن. لاعجلا بيج يشل ةطببإوب ديرمل
 معم  :رهو ,معابتاب أوزرضخ هتافونب أوعمس ايلف ل اهنيعي دالبلا نم
 اطبط تناكو لاعجلا ديع يشلا هتفيلخ.هيف طوزجيل طنط ىلا
 مهايخ لوبرظف .عرمجلا هذه عيبت نكحت مف ةريغص ةيرق رذئتقو
 ماي :ةثالمث مايخلا كللت يف |وماقإو رييكلا دلوملا يعي. فييح ايعراخ

 هذه هل آول انف معدوو لاعبملا وي نييشلا ا ظ

 داعيلا طنهن ين, ماعز لك انج اهرضحن ىلاهت ما هليل نا ةرسم ةداع
 قاب تاما اهرضح لباقا ماعلا. ءاج ايلف هللا ءابش ام لا
 رييكلا دلزللا كلذ نم ءاشنف ةداعلا هذه ترمسإو هدعب يذلا يف

 ىه. ام ىلا ل صو نا ىل ١ كلذ دعب دازو مايا ةثالث لصالا يف ناكو

 دليلا رخام نكي يذلا فنيل هكر انما اك الا هلع
 . خئاشلا ءالوه عيدوبل هدعابج عم لاعجلا دبع خيشلا ةفيلخلا بوكر وه

 ختاشملا دحا نا مث لضو امدحلا ليضو نا ىلا هيف دازي راص من

 تقو ريغ يف ةرمرضح يلالبزشلا يشلاوهو ديسلا ىلا نيغلا
 ضب اهب ماقاف هلعامجو اهتذمالات.عم ذيب ةرايزل طنط .ىلا لوما
 ةداعا نضو..ثادابعلاو رلاكذال اب: .هلعامجو وه ايلغشي ناك .لابل
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 ناكو ةيضانسو ةينيد مساولا كلت .تناكو .ةيلبقلإو ةي يبل دبل

 . ةكللا اذكو سس لل
 نينا رلل شاك ىلا ىاونالاب هبنلا يفي سال سوك

 نييرصملا ىلاف نيبرصملا نع نانويلا اهذخإو نانويلا نعب اهوذخأ
 ةعفانلا رثومالا رم ريك ثاذحا مهلا بسي اك اهنادخا بسي

 اهبف لفدجي :ناك يبلا نامل نمو روكّذملا خرؤملا هدافا اك مالل
 ةنيدم“ برق ةطس :لت نالا اهرثأ يلا تشابوب ةنيدم مهإوملا هزط

 ميلقاب ربحا أص نالا يثو سياس ةنيدُمو ةيقرشلا ميلفأ نم قيزافزلا

 ياو ) نمش نيع نرالا .ىست ينلا سياوبويليه ةنيدمو .ةيبرغلا
 رجيلا لحاس يف ةدوجوم لالت نالأ اهرثإو وتو ةنيدمو ( ةيرطملا
 عي أل نالاو سيمرباب اهم ناك ةيدمو سلول ثم يلي م هلا
 ةيلبنلا وأ ةيرجا تاهجلا نم تناك نيا الو الحم

 ناك ابر رينك قلخ مساوملا هذه نم لك يف عينج ناكو
 منوم ل كك ديسلا دلوم يف نالا عيدجي امم رثكآ

 ١ ءنلضحي ٠ ناكو ةرم ةنس نيثالث لك سار ىلع لمعت ةرييك ىرخا

 ناكو اهببسب ريك تيضو م نأ
 تازكمملاو روجخلاو شحفلا نم زينك مساوملا هذه يف مدع ردصي

 ةكرحو :ةعارزلا تاقواب“ةظترم تناك؟ مداوملا هذه عيبجو .

 لكف ةارزلا لوصف 2 دمج جوملا ةطس يفض



 .ادلوملا لبق يجرلا دلوملاو ةدومربرهش لوا يف ريغصلا دلوملاو
 .هريخ يف وكي ام دلوملا اذه ف نوكي الو موي ةئام وحن ريغصلا
 ا ءارشلاو عيبلا نم
 ول فلك - كليطا لا دب ر“الو ادلاولا هذه ياراوم
 كلج هانثأ يف اهضمبول اجار كلعلف اهيف نروكي ام فصوو

0 55 

 يا ةره_ربغ 0 1 ترضح.. مذ : يزيلكنالا لاقف.'

 1 نر ردا علا يكل نم نكي ام
 - تكف ايدج اًمنومو اًهظع ارنا ت تيازف قافالا نم مهدراوتو سانلا

 يق مدئاوع نم كلذ لنم نييرصللا ءامدقت ناك ام هبركذتا
 'هناف 'دلؤلا رخبا يف:نوكت يبلا ةفيلخلا ةبكر امسال مثدلإومو مثدايعا
 . ةيبذلا ةرؤتالإو ةيعرشلا تاداعلاب هنم .هبشا بئإوتلا كله
 .دايعا دلاولا هذه .لنم نيرصلا ءامدقل ناك دقو ةيمالسالا

 . نم دحا اهركذي ل ةفلدع دئاوع:اهيف ملل ةعونتم ةزيتك مناومو .

 ميدق يف رصم ىلع درو يذلارببشلا طودريه ا نيخرؤوللا ءامدق

 يف لكتو اهلها تاداعو اطاوحا ضعب ىلع هتافلاوم يف لكتف مايالا

 . : ةريغ امإو اهيف لمعي ناك امو مساوللا هذه ضعب ىلع كلذ نيض
 .اذطو كلذ نم هيث ىلع 0 لا نيخرؤملا نم
 . هلع: لك ينلا مساوملاو .لياقلا الآ اطاوحا لع .نم' انلضي م
 ٍنخوصم تاهج يف ةقرفنم ندم. يف لنعت ثناكر وكذل خول
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 ةحيرص شحاؤفلإو هب ةرهاظ تاركتلا تناكف معالالض تيفإومو
 ظلسيو رينك :عمج هعمو زورونلأ ريمأب موسوم ربمأ هيف باَزيو هيف

 ليجاب رباكألا رود ىلع مسريو هبتر مسر بلط يف سانلا ىلع

 جرخ جرخي كلذ لك نيمسرم بدنيو ريشانم بتكيو رابكلا

 تانسانلاو نونغلا عيدجيو تابهل نم روسيملاب عنقيو لوافنلا
 ةفيلخلا مدهاشي ثيحب ( ةفيلخلا روصق دحا ) ةيلوللا رصق تحت

 ارهاظ اًيرش رزملاو رمخلا برشيو تاوصالا عنترتو يقالملا مهديابو

 ءاملابو ٠ رمخإو ءاملابو ٠ .ءاملاب سانلا شارتيو تافرطلا فو ميم

 هشري نم هيقل هنيبإ نم جرخو روتسم طلغ نأو ٠ راذفالاب اجوزمم

 مضفي نأ امإو هسفن يدني نأ اماف هتمرحب فختسيو هبايث دسنيو

 ايحا دقو تاراحلا يف ءالا شر دق نكلو اذه ىلع لاخلا ري لو
 051: ةنس تاددجت يف لاقو تاراسخلا بابرارودلا يف تاكتلا
 اذه هيف دجتسإو ءلا شر نم ةداعلا ىلع زورونلا يفرمالا ىرججو
 فرصتلا نع سانلا عطقتإو عاطنالاب عفاصنلو ضييلاب جارتلا ماعلا
 .٠ همالك (هأ) هب قرخو ةسجن هايج شر قيرطلا يف هب رفظ نمو

 ءاملاي شارتلا .نزم ركذ ام هيف لمعي زورونلا موي لاز امو
 ةئاعبسو نينامثو عضب.ماوعا تناك نا ىلا اهريغو دولجاب عفاصنلاو

 نأ لبق قوقزب ريبكلا ريمالا ىلا اهزييدتو رصم رايدب ةلودلا رمإو

 '”زوروتلا بعل نم عنف ناطمللاب ىبسو كلملا ريرس ىلع سلجي
 ٠ ةرهاقلا يف بعللا رع سانلا.فّنأف ةبوقعلاب هبعل نم ددهو
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 ةعنلا يف يرجقلا بكرك قورش دنع نياك مدايعا لذإو
 تناك هيفو مثروبش لوا وهو توترهش لوا خف هنقوؤت سيلا
 ىييستلا جرخيو مديع .ةسدقلا ( نييزيا ) يلا انايرق ةنإيس جينت
 قانعا ىلع جذاوه يف ةلويجم مهسدقم لكايه وبا ةنيذم ديعم نو
 ريشع ةتس اهلا ريثع ىثا ىرم مددع تلدخي نسبقلا نم: ةغاج
 ظ مسارملا عيجج نيف لصحب ٍناكاذكمو لكيلا ليتل ةيسلإب

 مايا نيفعيب 1 وا
 عيزير هادا هلع را ما لامر لمولج يسوم ليعي ناك
 همعنأ 0 هرهش(ريفيلا

 ليلا بش نينا رلكا منول اذه يف ةداملا نب نلكو
 قا ىلا ام هلكا' دعب لاقي

 ير اهي تاك فرك هينلاب ءيغلا زيشلا لاف
 مداوم نم رييك .منومو ول دع ديل اذه قي امدق ٠

 ناب اكزورونلا #1 شو م | تيفاومو مثوط

 كوللا ذدم يف ابراج كلذ رمتبإو : ءاملاب اضعب ممضعب :شريو
 مانلخل ناكو اًنأيحا .هبف صخري اًنايحا عنم ناكو ضيا نييمإلتبالا

 هك لمابلا يهاكلا لاف * ديف يراجع نشرب هارد نجطانلا

 طب! ارودالا من: وجر وتع عارازإللا قب داكن ةبش تايد
 مايالا يفر ضب "نراك دقو .مهتيس لاا توتو هتؤت ليعشم وهو
طب مسإوم نم (نييطافلا ةلود ينعي ) ةيل اخنا ةلودلإو ةيضالل

 ظ . مهتالا
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 وما هلل ابزيوغلا ةفالخ تاكو اهونطوثشإو ةزفاقلا لوهبو نتطم وايذ
 ىلا بورك ةداع نم .سانلا عنف ؟81 .ةنس بيلصلا هيع.موب يف

 ةيانع ويزم نييطافلا ءافلخل ناكو ةداعلا كلت.تلطب مث نكئاو يب
 مدي :لواب يطل :ناكو ماغ.لك يف .مرحلا لوا ةليل ةنصلا يلايل واب
 ةمغيهو .زخلا هيزب ةغيلخلا بكري هيف ةزييك 'ةيانغ ًاضيأ .ةيسلا نم
 رصقلاب لمي يذلا ظامنلا نم قرفيو ريناندلا هيف ىرفثو ةهظعلا
 تره ريرقتب مالقالاو .فويشلا ببانرا .نم :مدخلا بابزرا.قايعال

 ةخوفنم عظقو زبخو «]ولح تاماجو ماعط ىدابزو ءاوش نافرخ

 هفصو لخي ام كللذ نم سانلا.لواننيف وكسو ننلب زراو ركس نم
 هبشا اهدجو دايعالا هذه يف لمأت نف مهلا لصي اب نوظسبنيو
 نييرصللا ءاهدق.دايغاب «يقش

 نخو اهنغ اًذوخأم اهضهب نراك اميرو غن .يزيلكتالا كاف
 موي نمداس يف لمعي .ناك ديع :نيبرضملا ءانذق ذايعا .ةلج
 نورهشي تاركوبراه اهدلوب سيريا للمخ يع هو هيانرتيش. قم
 للا هام وزن ىعب ضرالا يف عرزلا ودب عضو كلا كللذب
 ظ 4+ لهن

 ملط يزيل ةروض .قبغ هيب عضوي .ناك مدوللا. اذه يو ٠
 ايري نخلا لوق حن وتلا دلكو قوق خا عت نوصل هنود

 جيم نير دعا ناش ف ناشي تاك مور اتاني ال
 نسبا مد كللذب نيونعي اوتاكو نضل اضع ممدومروكذملا هياب



 :لنخ ناي

 ظ ظ 0 1

 زورونا موق ف لطعتت ةرهشلا قاوبلا تناكام دعب هلا :عضافم
 نوجرخيام بعلل و وهللا نم هيف سادلاا نطاعتيو ارش و عيبلا نم
 انافو روهلاو روجلا نم ةياغلا ىلإ“ ةمشخ أو ءايحلأ دح. نع.هب

 كلذ نلطي مث رثكا وأ لييتق هيف لتقو الا زورو موي قضقنا
 راتلا لاعشا نم زورونلا. يف لصحي ناكام ركذي..مهضعبن لاقو

 ءاللا نشررو
 لا زوروتل اب كجانسهتبل فيك,

 ويك يب لبا بيبلك ةرابف

 | هيف < 1 دم يلإوقك ةراتو

 لمت سيلصلا ديعوهورخآ:دبعربشلا ازه..يف طبقلل ناكو
 نيطنطسق ما.ةناليه:نرا مثدنع هثودعن بيبسو. هزشِع عبايس ف

 هيلع جينملا انا بلل. قيس سدفللا: ثني ىلا تراني: دق تناك

 فتنالا .نا:لاانقيخ. ةنن ارضنلا:رئاعتش. ةماقإو نيانكلا,ءانبوي مالسلا

 كلذ ناكو اهيلغ بلص عيبا نأ عز ةبشخ ىلع اطد:نسويبراقم

 اذهل ن اكو :بيلصلاا ديع. لا هوزختاخروكذلل مويلأ يف

 رهاظب نو. يب ىلا هيفي« نيادلا:جرخم عظع ميوم رض ديعلا
 عون: نم. تاركدألاب- مويلا كلذ. ين. :نورهاظتيو.رصم. طاطسف
 ىلا ةيطافلا.ةلودلا تمدق انلخ دحا نواجتي ام هيفا طر يو تامرجلا
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 اهسأرح هعنمف اهب ينزيل هما ىلع لوخدلا دارا سيزيأ نب: سوزوه
 - ةيمرح ىلإ! نشير يامن: حا اهاسإل هبت مكس ل ١

 نأ دي زثث سوروهب أهنع ربعملاسمشلا ةرارح ناروه كلذ ٌرسو

 ينو اهبصخللا شيزياب اهنغربعملا شو ةعوررملا ضرالا لجدت
 ةضبق.يف سي رزوأ'عوقو ديع لمعي ناك روتاه رهش رشع عباس
 ايودعم مدنع مويلا اذه ناك اذلو رشلا 2 ةئانلاو دودع نوفيت

 نع رست إو ضفخنا دق :نينلا *ام نوكي هيفو محلا مايأ نم
 اذه ةدم تناكو ةيتفاح كريب .هار#م يف رصحن او ةعارزلا ضرأ

 ووك روب توزوأب نوي ط 4 ن 0 ةعب رأ موف

 57 نوللاب

 2 ذا نشاهلا ةعطقبو سيرزوأ ىلاروثلاب نوريشي ]وناكف..

 .. دوسا نوكي اهنع لينلا راسحنا دعب اهنول نال رصم نضرا ىلا
 رددكل و: نزحا 0 مسومأ اذه يف نويرصللا ناكو.

 اهع كلل شو: ةيبوف ماير ةبلغل ايناثو. لينلا.:ضفنل 7
 لوطربخت او تغبلا كلذ يف ةيلاشلا جيرلا لع مدنع نوفيتب

 ظ ةرضخلا نم ضرالا درجت اعبارو ليللا لوطب راهلا

 ايي نالأ ةفورعملا ندملا يف لمي روكذلل مسوللا ن :راكوا

 57 هذه مسا ذخا نا هعلو نمو سيرزوأ 5 اهيف ناك اهاف

 ظ ظ "يو بيرك لبتكي



14 : ْ 

 اياك اهرامج | كلذلو ام. تعضو اجار صقور هلا. ةيس
 بكوم مسوملا اذه يف لوغي ناكو اهيلع ًاكوتث اضع ىلا تجانحا

 عبس دبعملا لوح اهب تزورودي ةريغص ةلجت ةروص هيف لمحت

 نسيرزوأ ةثج ىلع ثحبت سيزيا :نرا كلذب نونعي |وناكو. تارم
 لمعي نراكو (ار نوما ) مسوم رهشلا اذه مساومم .ظعإو اهجوز
 هيف معداع نم ناكو ربشلا زشع نماث. يق "سيمرباب 'ةنيدم . يف
 هعضتو ممسيدق لكيه ذخات هيلع ةمدقحلا ةليللا يف :سسنلا نا
 دغلا يف و دبغملا نه بيرق مل سدقم عضوم يف بهذم زرت ف

 نضعب مق نيمشلا لامز برق اهنم غارفلا دعبو نيبارقلا نوبرقي
 يصعلا ممديأبو دبعملا باب دنع نوفقي موق ابر لكيشلا دنع نسسفلا

 1 اذاف ذبعملا ف روكذملا لكيشا لاخدأ عنم دصق ةراكاب

 معمو بابلا ىلا ةورضحإو لكيطا سسفلا لمح دودحلا.تقولا
 هب «تريفقإولا غرب ديمملا هلاخدال قواسملاو يضلاب زينك قلخ
 د انيراجم يي اادستنبلل باب |ودجو |5 دع اذاف مهعنمل

 نم .رينك هيف حرجيو رينك لاتقو ةبراضم. مريغو سسقلا نم
 لوخدب الآ: مهيب نم لانقلا عطقتي الو ممد ليسيو. نسانلا
 مل هنا نسسفلا تعزو هناكم يهب هرارقتساو. دبعملا يف لكيملا
 طودربه اة كلت نم ررض دحالا .لصحي نكي

 ظ ظ 0
 نان ىلا هنوعزي ايف لاوحالا هذهب نوريشي نويرضملا ناكر



 ١١١ يف مح موم لعن ناك كيكربت نم لوا نيش فو .
 اهب مهسدقل اننبأ يدي

 دبل يناوا عج 0 نا م اذه يف يف مةوسر نيو

 ئ 3 فالدخا 6 اهعيج 0 رئاشبو رعب لوحنو
 هن ورمي ميظع ديع طبنلل هيف ناك ربشلا م لاقف

 5 هيلع جيبملا هيف دلو. يذلا مويلأ هن ١ نولونيو.داليلا ديع

 هنليل نوييف. كييك نم نيرشعلاو عيبانلا يفارصمب لمعب ناكو
 مال هيف قرفي ناكو اهنييزنو سئانكلاب دؤفولا ةرثك هيف م.نيدو
 هريغو باتكلإو هارجالا . رم: رموسرلا بايرا ةيظافلا ل

3 
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 كيبل او ةيبالزلاو بالجلا اذكر. ةيرهافلا ةرالكللا نمي تاماجا
 ليباعلإو ةجيللا.غابصالاب ةرهزملا عومشلا نم مسوملا اذه يخل عابب ناكآو
 ماندإو مالعا نئانلا نم دحأ ىتيب.الف رصحت ال لاوياب ةعيدبلا
 سينإوفلا اهنومسي اوناكو هلهإو. هدالوال كلذ. نم. يررتشي.ىتح
 جرخي نيش تينإوحلاب قاوسالا يف اهنم نوفلعيو سوناف .اهدجإإو
 غي ةالاغملا يف:سانلا سفانتيو: ةحالا إو. ةرثكلا يف: دحلا نع

 فلالأو ةئامسمخلا ابهنم ةدحاولا فورصم غلب امهر ىتج جا
 تلطب اي" ٍفرتلا دئاوع نم لطب.ام ةلجج يف كلذ لطب م مثرد ٠
 اره ةمدقلا مدايعإ نمي لمت, تيلهف.نييزيمملا ةندق مور ٠
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 قرط لاير رانا طع برع 2 اذه ف نول ناك

 مايصلإو ةالصلا هيف ن .رورثكي |وناكو و سيرزوأ اهجوز كب سيزن

 نائرفلا نم ذخؤي ال نأ مغداع نمورقبلا لوخت نم هيف نابرقلاو
 لفكلا لو ةنقلاو نافكلإو ناذختلاو ءاعمالاو :دلخا الا هحيذ دعب

 كيزلا عم لسعلاو قيقدلا نم البف ةئجتا نم كلذ ادع ان امإو

 اهنوديزيو رانلاب قرختو ةحارلا ةبيظلا ريقاقعلإو هيؤافالاو نينلأو
 مح تيرا نمزيفك بلغت ًالاعملا

 هاكلاو جاونلاو ج ظ نك ءكسلارثكت تقولا كللذ يفو

 دعنو نهروغس 0 نهرودصو نههوجو. نطليو.ليوعلاو

 ةركذ ماك تيبلرقلا ريؤحلا نم اوذخا ام شانلا لكي كلذ
 ' نوفرفتيو

 نولتعيو نانوبلا نم رصمب نم ضعب مسوملا اذه رضحب 0

 اصعب ب نس لاجرلا  جرجي نا يفو ةعينش ةداغو ةعيظف ًالاعا
 دلا خيرخي ىتح ةداح ةرابجم نهذاخنا ءاسلا شنو ةريبك احورج
 ليا هذه نويرضملا لطبا مث هيلا نرحل ةدنشل ارابظأ

 كللذ عنم دق ناك مالدللا هيلع ىنوم نراف نييناربعلا حورخ
 دنع تدجو اهناف ةمدق ةداعلا هذه ناوغاظلاو هموق ىلع همرحو

 ضيا ذنطإو اكيرما لها

 نفاد نؤمن متروك ربعلا نم نيرعلاو تلاهلا فو
 ..ةغارر ادبفو هاوبع يف لينلا ساسحتأ ىلا كلذب نوريشي سيرزوا



 أ
 لك ذختي ناكو سهنلا عوجر ىلا كلذب نوريشي اوناك مهأكو
 ليلا هاب انوبعت نيلطلا ترم ةعبشي المت ةروتع منعا ذو
 ةيكرلا  ءايثالا,نضعبب اظولخ

 ردالبثالا اوخيزوم ءاكح ام رك اج تركذ دق يتلا لاقف
 ةدقولا نب ديف عقي ناك امو. ساظفلا ديع يف طبنلا دئاوع نم
 لاق ربشلا اذه رشع يدا يف' رص“ لوعي ناكاو: اهريغو

 راني ال ايلهأ دنع ميظع ناشر ضب نساظغلا 'ةليللو .يدوعتبلا

 ترضح ذقلو لاق هبوط نمرشع يذاحتا ةليل شو اهيف سائلا .
 رصمربما: خا نب دمحم ذيشخ ال رضمب ساطغلا ةليل 90 ةنس

 فوطيب لينِلَِو. لبنلل ةبكارلا ةريزجا يف ةرابخلاب ةفورعملا .ةرادايق
 لأ طاطسفلا'بناجو ةريزجلا تناج فيس جرسافربا دقو.
 رضح دقو عمشلاو كءاشملا نم رصم لها جيرسأ اه ريغ نعشم
 قيراوزلا' يف مدم ىراضنلا نمو ننيلسملا نم فولا لينلا 'يطاشب
 ال :لتوطشلا رئاس ىلغ مدمو ليثلا نم ةينادلا روذللا كيس مهو

 سبالا إو : براشملاو 0 1١ نم هراهطا ميكي .اس قلك نوركانت
 فو فصقلإو: فزعلاو الم إو زهوجاو: ةضقلإو تضذلا تالأو
 بورذلا اهف قلغتالو 1 اهلمثإو رنصم نوكت .ةليل ندنجا

 ضرما نم نادل كلذ نا نودقتفيو ليلا ف مراكأ شئغبو
 1 ) يهنأ )

 ةيبب ضخي' ةنلاسلا كولمل دو ةداعلا هذه تناكو
1 5 
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 هنركذ
 مساج 0 دايعأ , نراك يزيلكنالا لاق ٠

 :سيزا عوجر دلوم وهو هنوص ريش نم 2 ق م ن
 هقوف مسري ريطف 00 نييارقلا تن ف اكو نيطسلف دال

 ةنيدم لهال صخري ناكو دويفلا يف ًالسلسم ريلا سرف ةروص
 1 ظ ميراج قلبا ع و يابع

 ريكاذم ضيوعتل مسوم لمعي ناك ماياب:مسوملا اذه دعبو

 كلذب نوريشي اوناك.. معا رهاظلاو بذخلا نم الث شي رزوأ
 - .لقلا طوبح نعي نوحي :هناف راجالاب نيرغ ىلإ

 ديع رج اص ةنيدم يف ذخت ناك ربشلا اذه رشع عسات فو
 نرويرصملا ناكو هيف لمعت ثناك ينلاةدقولاي روهشم ريك
 تومب ضرالل ةماع تناك يبلا ةاظلا لاوز ىلا كلذب نوريشي

1 
 ظ نييرصملا دنع ناك 5ك

 سيرزوا دس ددبت رخآ ميم ريل ابانه ةيبيرطا نكد

 'خ رجلا يف لينلا بضم ىلا نوبهذي ليللا يف سسفلا ناكف
 .عيمجم ًانيزم سيرزوأ لكيه نيلماح رينك قلخو مظع باو

 .بهذلا نمزريغد حدق هيفو ىلحإو ةنيزلا عاونا نم ل نكب ام
 عيمجو سيسفلا لوقي كلذ دنعو نبعم تقو يف لينلا نم هنوئاب
 هب انزثع دق. سيرزوا:دسج وه اه لاع توصب ..:ريرضاخ ا
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 دع تيرا "ان مارد نم ناكر م ااا لا ١
 رهشلا اذه :ناف ريشما زهش يف ناكو سيرزوال سيزباا ةدهاشم
 ضرالا هجو قوف ةيفيرخلا ةعارزلا روبظ تقو

 سيزيا ريبظت ديع اهدحأ .دايعا ةدع هدومرب رهش يف مه ن ناكو

 ظ يلا لب
 لا و

 نم ةعنصم ركاذم.سرزول لكبح يف لعجي ناكل اذه فو
 عنصت  انأيحا تناكو ناسنالل لساننلا ءاضعأ,ةروص ىلع بشخلا

 بشخلا ريغ نب

 لمحت ءاسلا تناك ميلا اذه يف لمعي ينذلا كولا فون ١
 ةقزالا يف هب رودتو كلذ لم

 رفلا يف سيرزوا لوخد ديع روكذللا:رمويلا نم دغلا فو ٠
 نوهرصلل ناكو لادصالا دنع رمل إو: نسشلا عاتجأ كلذبب نونعي

 ايندلا رمارمتلا نومس ٠

 ةدالو .موم وهو 'روكحذلل .رهدلا رشع نماث يف كلاثلا ٠٠
 سوو

 نرالا اهلحمو تسايوب ةنيدم يف تين مسيدق سوم عبزرلا ٠
 ةركذلا تيب ملا دحل وهو تناوب ملأ اذ صو هلي ل
 رهاظل إو اضيا نايدو سيزيا اهنمو اذه اهنم ةريثك باقل و ءاينأ اطو
 ةيربلا ةهج يف .نرالا ىلا. اه لمعي يللا هنايج وا هنايمد يف ابنا



 هم

 ش اًنيح عنمو

 0 ا لاق

 ءاملا لوزنو عامتجالا نم ساظغلا يف هنولعفي |وناك أم راهظأ نم

 ةرضحلا نم ينن كلذ لمع نم نأ يدونو يثالملا رابظإو
 براضملاو مايخلا تيرضف ساطفلا ناك 146 ةنس يف لاقو

 دهف سيئرلل ةرسأ تبصنو لينلا ءيطاشبأ عضإوم ةدع: يف ةرمثالاو
 عومشلا هل. تدقوإو :نإوجرب ذاتسالا بتاك ينارصنلا ميهربأ نب

 ناىلا برشي هلها دي سلجو نوبلللاو نونغملا رضحو لعاشملاو

 فرصنإو سطغف شاطغلا تقو ناك

 رشاع وهو ىوالا ىداج رشع نماث يفو 40١ ةنسيف لاقو
 وعلا دي ورخام هبوط

 يذ عبار *اعبرالا ةليل يثو 4١١ ةنس ثداوح يس لاقو

 ءارش ف نادل نم مسزلا ىرُخ ىراضنلا ساطغ نراك ةدعنلا

 هديرطل اللا 6 يفاللا ريا لربو ويغو ناضلاو هكازنلا
 ظاضخال هنأ 00 مرخلا هعمو ساطغلا رظنل رصم يف هلل اب زيزعلا

 رانلا دقوت ناب رمإو لينلا يف لوزن 0

 سوسنلو نابهرلا رضحو اريثك اذيقو ناكو ليللا يف لعاشملاو
 رينكن ييف إوسطغ نا ىلا ًاليوط كانه إوسسنف نارينلإو نابلصلاب
 ةبسانم مهسأومو مدايعا قب ءامدقلا رنوسرو ٠ موسرلا هذه نم
 ' ' ِ ْ ةرهاظ



 ا ةاب/

 شل ا نم دايعالامذه يف !داتعم ناك ان نآك ريبشلا لاقق: .. ٠
 تاركا" نم هيظن اهيف ئرحن ةريخلالا راصعالا ىلا ئرس كدهتلاو

 يذلا هيلا ف رخال نرورخلا يف لصحن كلك نم, تااتوللاو
 ديع مسوم وهو. كلذ نم ريثك * يش ويف نوكي نييك مسوم اذه ولي
 يمبقلا سنشب نماث يف رص لمعي ناكو ديهشلا

 ىتح ةنس: لك ايف .دي زي ال رضب ليلا نأ: نوعزي .لوناكو
 مهالسأ.عباصأ خرم عبصأ هيف بشخ نه توبات هيف ئراصنلا يهل

 غيمج نم ىراصنلا:هيلا ؛لدرت .اًدنع دبا كلذ: نوكيو يوملا

 نفا .ةماع :جرخبو انِللِع.نوبعليو :ليخلا هيف.نوبكريو. قزقلا
 طوطش ىلع ميا نوئصنيو معاقبط فالدخا ىلع رصمو ةرهاقلا

 الووط بحخاص الو.ةغم الو... :رغم نقي" الو رئازجمايفو:ليثلا
 كلعآف الو عيل. الزر قيتلم الو :ثييع الون ينيبالو يؤلم يبو
 ويس دارك ماع عيدين ديلا اذهل جرخيو الا .قئنإف .الو

 ني لينال اب ك انه هاند صيت ال. لاومإ :فرتطتو هاج
 ..ةصاخ:رمخا نم .عاببو نمان :لفقثو نتفرونتو قوملفلاو يصاخملا
 .عاتجا نراكو مرد فلا ةئام ىلع هتهق ديزت ام مويلا كلذ يف
 دايتعا ناكو ةرهافلا يِحاوِض نم ريش ةيحانب اًماد ديهشلا ديعل نمانلا
 يس رهخلا نم هنوعيب.ام كلع تارا ءاقو يف اًماد ىريش يبالف
 ريمالا هعتفف /: 7 ةنس ىلا .كلاذك احا لزي:ّلو .ديهشلا :ديع

 نم بناك لجر ةديع ناكوي هعنم قبس .ةديشو لاكيتشاجلا سربيب



 ل

 . هناينج وأ ةنايمِح ظنل ناو روكذلل ةدومرب زهش يف روهتملا دلوما
 للم لل نالأ ىلا نقلا لولا اذهواوكذ "قياسا :نايه اظانلا هسا
 "روي سماخ يق هب' اديب ناكو:جورزلا داضح ديع وهو ميدقلا تين
 نوكي 15 لاجزلإو .«اشلا نمرينك قلخ اهل عينج هدومزب نم
 هنايمج دلوم يف نالا

 ميلافا رئإس نرسدلوملا اذه نؤتأي نيبرضملا هامذنق .ناكو
 هب لاجرلا عم ءاسثلا نوكيو كلذل:امورتكي بكارما ف رصم
 :نورثكيو كلذ ريغوريمازللاو فوقدلإو لؤطلا معمو ب تكارملا

 يف نم ٍتطاخ ةدلبب اوزم انلكو شح إو صقرلاو انغلا مهيرط يق
 مالكو ةفلق :اطافلاهنربنمرإلا يف هنيأر از لك ءانللا قزم تكلا

 دعي نهمبلا في: نم ناكو كلذ نم عيمجلا كدضفإو ”عيظف
 ش نعفري :عتناقملا ترابا زابع اب اكو نينغيو نّصقري نأ

 . نفرضتياو: لكذ *انح | زوجباال ام نهناسجا نم نرهظيو نطو د

 ناجرلا ناكو نبيا روثال نمرايز دنع نيلعف ناك كلذكو

 ناكو :ءايحإو بدال :ةرياغملا :رومالا هذه .رهنم .نوويتتسي ال
 مايا يتاب ف كلهتسي ام ردق ذيبنلا نم مسوملا اذه يف كلهتسي
 اب ةئاععيس نم ةييزق هيف عيد ناكو'انلك هنسلا

 ا ع 00 00 ءاكح ان ام لع

 0 جدي عيمج نع البير ارم وأ أوقسف



 00 ا6ا

 ىراصنلا هذخأي ال يتحرحيلا يف هدامر يرذو ناديملايف هذي نيب 20
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 . ينركذ ينلا ةداعلا كلت تعطقتإو ذتقو نم ديهشلا ديع لطبف
 نوت وذ ثيدحلا ناف ءامدنلا موسر نم هتيكح دق ام اهب

 هذه نب ملعت ام يل مث نرا كوجراف اضعب هضعب ربي مالكلاو
 ةداتعم تناك اهنا تننظالو اهب .مضمم اذ يلاف دايعاإللاو كاداعلا ١
 ةقيتعلا مايالا كلت يف

 ديع سنشبر هش يعأربشلا اذه يف مل ناك يزيلكنالا لاق

 هيف نوبرقتي ديع هنوب رهش يق ملا ن ناكو تاركونرهب سيزنا لمح
 ْتلْعَت ىلإ كلذب نوريشي لسلسم رامح ةروص هيلع موسرم ريطفب

 يف نوكي ةدايزلا ف لينلا ءاتبأ ن نأ هالو نون لا

 انا ربشلا اذه يف لينلا ءام ةدايز نأ نومزي ]وناكف رهشلا اذه

 اهجوز سيرزوا ىلع اهتاكب يف عومدلا نم سيزيا هتيكس اهم يف

 لس نارألا اذه يق هباح نمش نبع هادم ف لع لا
 دعب لوزالا يف سمشلا ءادنإ نرع ةرابعوهو يفيصلا بالقتالا
 .ةليلل لافنحالا ةداع يلع طبقلا ظفاح دقو دوعصلا يق اهئاهتنا
 ربشلا اذه نم ةرشع ةيناثلا ةليللا يف نوكت ينلا ةطقتلا

 ناكو تاركوبره دلوم وهو ئرسم رهش يس مسوم مه ناكو
 للا ىلع عضوت ةريغص ةفلخ هتراشا تناكو .توكسلل مدنع ربتعي
  رهشلا اذه يف معداع نمو لينلا افو ديعوه ديعلا .اذه .لعلو
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 د طخ طي ىرزحأ لق .ةلودلا ليغ نب 3 نخر طبلا
 00 هيلا تغبف هروما عيمج ىلع ىلوتشاو
 دبا: لنينل لينلا علطي م ديعلا لوعي مل ىتم.هل لاقو سرب همودخم

 نسيرحلا قيينتو هيوملا نم 0 ميلقأ ١ برخيو
 اكل يقاكلل لاقو هعنما فيس ارفشإو اهيآز لع رصإو .نسررم
 هللا ناك نو ا جا اذهب الآ علطي ال لينلا ناك نأ
 و :بلا تكللت ند دبعلا لطبف علطي هيف فرضنملاو هه هزاوس

 ' وا ؟/ ةنس تناك ايلف ةنس نينالثو تمس .ةده امطتتم 00

 ' «ةوق ىريل ليلا رحب يف رسحلا نوالق نب دمحم رصابلا كلملا
 :'اغبلب ريمالا هنم بلطف هيا ةيحان ىلا ةرهاقلار ب نع راينلا

 انيغيو ديصلا ىلا اجرخي نا ينييدراملا اغبنطلا ريمالاو يوايجيلا
 أوم كبس هكتبتو اه امب همارغ ةدانل لافي همن ا

 ديهشلا ديع لمع ديعن نحن ا لاقف رفسلا نع امفرص دار
 دق ناكو ديصلا ىلا اكجورخ نم هنا هيلع اكجرفت 7
 مرو نما هل عيدجإو هتقو يف هداعاف روكذملا ديعلا ناوا برق

 دحما نع جرخ اعسوت تاركمملا عاوناب |ورهاجتو ةهج
 ةنس ىلا كلذ دعب هلم رقسإو هفصو نكي ال ام مهم سانلا عو

 يلع نيدلا ءالع ريمالاو بجاحلا جرخو هلاطبا ررقثو عنف لدد

 اهتسينك تمدهف ىربش ةيحان ىلا .ةرهاقلا يلإو يئاروكلا ترب
 قرحإو ماصا] كلما ىلااوضحإو.قودنص يف عيضالا اهنم ذخإو
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 مهحلاضمو ملاغشا نع نانلا نم اهب 7 نم نيلتتالا
 كلذ يف ذاشنالا اهيا ثنا ةازعاف ىتكك ةداغاملا

 مر كج ةهجن نم ءينبلا كس وظن نه ريشا لاقف

 رذلاب هيلع كج ابرق هتايصوضخ رئاغو هلاوحا عيج ضقت
 3 هككح ريغت اهريغ ىلا ر ظن ولو ةسهلا كلت نه حذنلاو
 ءين ىلا رظن هناف ديسلا دلوم يف كت نم هنع .تيكح نم لاخ

 هسبسجب لكش هرطاخ هيلع فقوو هرظن هيف رصح هيف: لضمه
 اتْرِيَغ لات ةيورلا لمعتسإو عركفلا للاجإو زظنلا نعنل ولو
 نمانلا ضغب نم لضح دق ناك نإو.ديتشلا دلوم نافةنم نيف
 ال اك ةفيرشلا ةعيرشلا تفلاخت رونا ضغب هيف نوعملتج نيذلا
 ىلع محي ال نكلو هنع ثييكح نم هيلازظن يذلا وه'اذهو ركتي
 هل تناك اذا ايس ال هتالاج نم ةدخإو.ةلاح محي هثاذ يف ءيشلا

 دلب لكو تاقؤالا نم ثقو لك نا لعت تنإو ةرينك ناوخا
 ضعب هيف عني نأ نمولخب ال لايجالا نم ليج لكو ذالبلا نم
 دلبلا وأ سانلا مومع ىلع محي الو عبطلاو .عرشلا :تفلاخت زوما
 رونالا ذقت نيركذلام نسيلو كلذ ديم لاهتت نم مهي خ نقلا
 انلق ام عضوم لك ةيس عنن اهناف ديسلا دلو ًطوضخم هلل احلا
 رك 000 هيف نوكي كاما 3 -_

 0 ا ا ىلع ان نال قرا نع 57
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 نوبرقتي: نانويلإو نوينامورلااو نويرصملا ن كي ريش بالك لخ
 ملل ناكو ىرسم نم.يناثلا مويلا يف .ىرعنشلا بكوك ىلا كلذي
 لو نروخرؤمللا هنع تكس نكلو وتوب ةئيدم يس لمعي ريبك ديع

 وتوبوا سيزياو. نسرزوال ناك هنا اوركذ افإو هتقوياونيبي
 :؛ هيبذل نم لكالا نكي: ور يزنخ اب مسوللأ اذه: قر بيزقتي ناكو

 هتساخخب نولوقي اوناك مغاف مسوملا اذهيف الآ نيبرصملا دنع اًحابم
 نيلغتشلبا نأ ىتج لاخلا غب ليشتغيا نأ همزلي ناك هسم نمو

 ال لوناكو: دباجملا وخد نم نوننم لوناك نإويحلا اذه ةيبرتب

 نم كالا يف صيخرتلاا بيبس عي الو 6 نم الآ نوجوزتي

 جروملا ظودريه نكذا الو مسوملا اذه يف. همحل
 ل اهلل إو بنذلا فرط |وذخاي نأ.هنم نابرخلا بيرت ةيفيكو

 نوعي ءارققلاب ناكو.عيبجلا |وقزحيو: نهدلا اهقوفو نطبلاو
 اهنوقرحيو نيطلا نم ةروص

 ها ويرسم .ةلمدق:»اعا: نم اًنلصوب آما ةيلغ اذ

 .دافإو يودبلا ديبلا دلاوم ركذ اهيلع مالكلا ىلا انرج ينلا
 ثاداعلاو. لاوجالا نم اهب نوكيا امو اهيف معامجإو اطل سائلا
 ايل نيد رتوللا ءاندق تاداطب. 'يتدهنا ىممان اهلج ىف ىلا
 لكي خباملا ضعب ىفيأ دقو مثدايعإو. مثدلاوم نم ءانركذ

 ابلاطبا ىتقيو عرشلل ةئلاخلا نم اهيف كصحي ال امذيو اهيلع

 , ةردملا نب ادسيف نكي ل ول لوقي سانلا ضعب تيأرو كلل
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 دلولا ريغ يف .لاغشإلا نم ايل ناك نأ هناف ررض الو ها 0١
 دلوملا ريغ يف ناك نإو ةلاطب دلوملا هل ثدحي مل هتاذ يف لاطب بف
 ةححف دلوملا يف هل ناك حدكلإو دكلإو لملإو لغشلا ىلع انكاع

 طاشنب هلاعا ىلع اهدعب لبقي ةحارو ةهزنو ةحصو *|وه ربنغتو
 كلذب ضوعنيف 0 ةهو ثريسم شو ليدج
 لغشلا اهيلع ماد اذا ةيرشبلا سوفنلا ناف دلوملا مايا يف عاضاام
 نم ديب الف للملاو لالكلاو مأسلا اهني لممل و دكلا:لضتإو
 هتدقف ام عجرتستو اهطاشن ةلاحل دوعتل نابحالا ضعب يف اهحيورت
 للملا نم ةلمو مالا نم ةمأ لكل ناك اذلو اهطاسبنإو اهسنا نم
 اعاجرتسا مللاب ةهافرأ نوغرفتيو مللاغشأ نم اهيف نوحيرتسي.تاقوأ
 هذه لاطبا ينل يفاد الف مهرتفو مهعنل امفدو معوقو مطاشنل
 تندحأ دقو دئاونلا نم اهيلع بترتي ام لاطبأ مزلتسملا دلاوملا

 ع .ةجارلإو ةعرسلاو ةلوهسلا بابسا نم ةيديدحلا ككسلا هذه

 نم اهلبق .ناكو هيلع ديزم ال ام هنع فارصنالإو .دلوملا ىلا يضلل .
 ةقشمو ةبوعص هنم بايالاو هلا باهذلا يف يناعي دلوملا ديرب
 اذأ مايا ةلبججور بلا نرم راس اذا رثكاف نيموي قيرطلا يف يضقيو
 دلوملا لبق نم ةريخذل|و دازلا نم رفسلل مزلي ام دعيو رجلا نم رفا
 ترفو يصملا لبست ديلا هك نا ٠٠١ اا
 ظ : .. :كيجلا
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 ةعفنك م دحأ ىلع ىنخيال ام 0 :

 هيلا يضلل ديدحلا ةكس ما خرا انا تنإو دلا مزه يرتكي نم“

 نيخابظلاو نيشارفلا نم هب نوكي نم ل ا

 ىزتكت يلا رودلا باحصإو عئانصلإو فرحا بابرا نم متريغو

 اريفك ىرن اناف ةراجقلا ةعس نم هيف نوكي امو ىرتشت يبا ءايشالأو
 ءادا ترونلعي رصم ندم رئاس نم اهريغو أطنط يفر الا نم

 دعوملا اذطل نورظنتيو دلوملا اذه ىلع موؤش ضعب ءاضقو مهنويد
 عئابلا عفتنيف ءاطغلاو ذخالاو ءارشلاو ا نم هيف نوكي ام ةرثكل

 ىرقلا لها رم ريثكلاو ةنم هيرتشي اب يراشلإو هعبيي ام نما
 ماهج يف دجويال ام ةنسلا ءانثأ يف ممزلي ام ضعب ءارشل هنورظنتي
 ريغ وأ ةغارز لوصحموأ ةباد نم مهتجاح نع لضفي ام عيبلوأ

 يف دجوت يلا ةماعلا قاوسالا ا
 تعبس دنل ىتح اهريغو ةبمالسالا دالبلا نم ايندلا ميلافأ عيمج

 لالا للان ل كلا انرتتل نع قرشا كال أ
 اوعرهو اهيلع ]وصرح الل ةعفنملا نم اهيف ام الولف تاهجملا عيمجو

 هركذت ل امو هانزكذ امم اهريغ عم دلوما اذه يق ةيزملا يف هذهف اهلا
 لونلا كلذانا نيننو ليطعتلل ببس هنا لوقت نم لوق عفدناف
 ىل ةراجتلا دصتل ال دلو اذه" ىلا بهذ نمو ليطابالا ةلبج نم

  .ةلصاخ ةغننملاف هريغ هنم عفنتي نأ نيرا 2 دانا نم اهون

 اللف ةريسي مايا يف هنلاظبو هلاغكلثا "ارم هغارف امإو ةلاج يأ ىلع
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 راما .تمي كلذكو اجو راق افتو دوس نين
 سار قيرط لادبتسما يفز يلكتالا اًييغوتو اهتيرطل ًاليهسبت: سيوسلإو
 ساتلا .نرم ديلا ىلا مدالب نم لفتي ايف رصم قيرطي مثعلا
 لئقتو اهب مثرورجب ةدئافلا.نم صم: .كللذ يف ال اهريغو عياضبلاو
 ىلا نلقي كلذ نم رصلب دري اها ناك دقو اهتطسإوب مغراجت

 تاودلإو لاجل ىلع ةراتو ليختا اهربتن تابرع يف ةراث سيوسلا
 مظع غلبم ةنم لضحتي ناكو الغاش الغشو امم ارما كلذ اكو
 تنترتي ةرييك تاعئاض تاقؤالا:ضعب يف ل طحيبو ةرجلالا. نم
 ةراسحاو ةيوعبصلا : ةكسلا كي

 يلو الث اهلكإو اهنا: تحب لزيرلف ةراجشلا كلايل ليبسلا:ليبتتتو
 اهتزاد عينوت اف ذخأ (انئان ليعمما) .ريدجلا اجلا ةيوكملا
 رم ةريثك تاه فو ديغصلا يف اهندحتساف اهنم راثكتسالاو

 ىلا تلضو. ىتج: اهبكرح. ترثبكو اهيكري تداؤف:ةيزرجلا ميل اقالا
 ناكرلاب ةيزديكسالا ىلا ةرهافلا' نمرفاشي اصف نالا هيلع نعام
 عياضبلا لقب نضاخ وه م ئورنرثكاو تاراطف:.ةثالث موي لك ف

 انهرمأ لاوا يف تناك نا دعب : تاهجلا نم :اهريغ .ىلا رفاسي امو

 كلذو, :حوبتمللا يف تاربب .ثالف وحب الا رواقلا ايف رفاسي.ال
 امايادعراب اخي ١ همالس قطضم| جيتا انبحاص خرا دقو اهعانتأ تيزق

 ظ ' هلوقب هو ةرهاملا نيب
 1 وبإولا قفا رزضمي. را 5 ا



 ةكلا هذه دئاوخرروصت نيبكلا١ ىلع دمحم موحرملا ناك دقو
 فرو. اهكرت .كلذ دعب هلل ادب نكلو اهءاشنا ىل مزعو اهعفانمو
 ضرع م لاحيإو تقولا بسج ىلع اهروصت رومأ ضعبا اهيعرظنلا

 اهب دجي ملو اهسحضساق انشاب .نيابعب .موجرملا ىلع هدعب نم اهزمأ
 رصم ىلا ةيردنكسا نم نعفلاب اهيف عرشوب اهيلع مضف اياب
 اذه. لهل .انمو ةماع. نسانلا نم ركشلإو ءانثلا.ديزم بجوتساف
 يلا ةوزثلا لجل ايس نراك عفانلا رمالا اذه نإف ةصاخرطفلا

 ةربم, يف: ميال هنأ هللا دق نكلو .اندالي يف ةكربلا دايهزإو.انضرا

 رك نيب انه تراك ز وبإولا هيف. ىثمو.هتده يف. مت يذلإو. هتايج
 - تاف ةينللا هيلجاع. اهمانثب اًمديم .ناك اديبو.ةيردكتبالاو.تايزلا

 هراهنو .هليل..اهقرماب اينيعم ناك هنا عم أهيف بكري نا. هل ميقي.[لو

 يلو. نم لكوروبإولا اهتوفريس يبلا اهنب ةرطنق ما يذلا وهو
 هلاكا يف دجو هدصق جابغإو,هلبع مانأ ين. ىتس هدعبب نم ةموكحلا
 ةكسلا هتدم يف تبتنإو .هفلتم ةادعبإ ام موخرملا اشاي. ديعبم ليكف

 .فنسبو اهيبرفسلا يف تاروبإولا تذخإو ةرهاتلا رصم ىلأ
 اهأشنا اهعفانم ةدايزو اهدئاوف.ةرثك نم هللعو ؛ار امو ةيردنكسالا
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 يللا هيج نم ا ىلصم ايرابرارلو تاروت 0:1: 11101 3

 . عطقل ةعانصلا ةهج نرم اهيف هفرعا ام انا تخرش اك ةيبرعلا

 ةيسانملا نع جرخت الو قيرطلا نم يب ام.كللذب

 لصوو ظفحأهنبثا ام جرشأَسو كلذ كلل يتلا لاقف

 جب لإبلا عايرم تلا ةظنل اماف هتركذ ايف يلع هيلا

 ىنعملا اذه يف يو دارحجلا اهنم ناعم ةلج ىلع ةيبرعلا يف قلطت

 روكذملا ىنعملاب يسراف ظنل ةيجمملا نيشلاب تشد نم ةبّرعم

 هل اضيا يسراف ظفل ةلمملا نييسلاب تسد نم ةبزعم هريغ فو

 دصلاو ريزولاو ةرصنلاو ةعفنملاو ديلا اهنم ىنعمرشع ةيسهخ وجت
 عم”ينلإو ةدحاولا ةبعللإو رارطلإو ةيلهلاو'ةوفلاو .عيفرلا:ماقلإو

 بايثلا نمو ةلماكلا ةدعلا الثم .حالسلا رم وهف .ةمانلا هدارفأ .

 اذكهو ليدنملا ىلا ليوارسلا نم ةدارفا ةمانلا هئرازجل ةلماكلا ضيا

 ل ةغللا كلت له نم هتفرع اك ٠

 ةلوجم ةرابع يثو ( ه١ ) تابرعم ثيبلأ ردصو قرول و بايثلا نمو

 ءايلعلا ضعب ركنا دقو ءانمدق اب اهنم دارملا لعيو ضومغ اهيف
 يق هانعم نيبو ةيبرعلا يف ظنفللا اذه هيف لمعتسا ام نيب ةبسانملا

 ديلا الإ ةغللا كلن يف هيلاعم نم فرعي هنوكل ةيسرافلا ةغللا

 ١ صو
 سوماقلا ةرابع لقن ن ادعب ليلغلا ءافش يف يجاخل لاق:

 ةسائرل إو ةرازولا سلو .نإويدلا تعمم .نورخأخلا انفعال ٠
 خي
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 ..:لهحلا»تاسجب ةيرج 15714 ةنسل خيرات عارضملا اذهو
 يك سي مل نكلو اهتكرحو ةكسلا هذهب عسا تاكدقو ٠

 نأ عامسلاب لعا تنك انإو اهتيفيك ةقيقحي لعلا الو اهي رقسلا
 نا ريغ نم رانلا ةطسإوب كرت ةرخاب اهرجت تابرع يف اهب رفسلا

 تح كلذ  ةفرعم ىلا قوش يف .تنكو رانلا اهكرحت فيك تقرعا
 اهكرح نأ نم توا ام تححضوإو تحرش ام مويلا يل تحرش
 ردقلا يف دوجوم ءام نم رانلا ةرارح هللحت راخي ةطسإوب اهريسو
 كرمت اهكرحب هلآ ىلا راضيلا هيتبف هتركذ يذلا تسنلا يعا

 كلو كلخ تفرع دف: ورولا ينعا ةرخابلا يشق ةلبعلا اهتكرحي
 ظ منن ةقيقح ففرعال اهانعمو روهه ةظنل ةقيتح فرعا ن لع قع

 ةيبرعلا تال ةلكلا ذهل واع اناس فض اور هذه
 ةيجنر فالا ةغللا نف ٍ امظأ امو

 ٠ يف :اهانعم ةيحئرفأ ة لك ردلو ةلظفل معن يزيلكنالا لاق ٠

 رخال قم فان 4 هيلا راخلا ةياوأشنزنلاةغللا

 .. تملا اذهل عوضوملا مالا هماول نم وهام منابر لل هي
 1 ( فيتوموك ول )ىه ريكا ةغل ظ

 قلعتي امو اهنع تلأس يتلا ةظفللا هذه 3 اا :
 ١ ا ين كنا رهو هنغ كلأبا نا ديزأ + اه امواج
 اذام ما ع ريغ ما يبزع ريغوه لهف' تفراعنل ا

 يل جرشت نا كوجراف ةلبجملا وا ةيبزغلإو ةبرعلا اذكو هيف ىرت
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 رظفسلاو هجيلا ان ريغ
 هغر ىلع.ت تسدلا لدغ لو

 طنلا ىلع تسدلا بلقإو
 رقت ال ردنلا قإزهو يش انه هيفي نكلو هنم دال ئبتا

 هليلف ةبسزانلا يف ةظفللا هذه لس نمر كذا ءىلا ةيسليل
 ةيسرافلاب وهو ةيقوفلا ءايلا دعب ةيتحتلا *ايلاب يتسدا ظفل نم ذوخام

 هذخأ الذ ةرحاك ديلان ..نليحي تاعئاملا نم هزيغو.,ءالل فرظ

 هبرعمو هلادرسكو هئاي فذحب هيف ]وقرصت ماوعلإو نودلولا
 هأنعم نأ الا رنتكلاب تسد ظفل ةيسرافلا يف دجويو هتنلاب عيتسد

 يعاع ردقلا ىنعم يف تسد ظنل .لاعتسا ناركذ ام لع دنفريشلا

 .... .٠ ردقلاب تربع اذلو برعم الو فرعي نيل دلوم
 ءالكف هير اب ردقلاو تسدلاب تركذ يزيلكتالا لاق ..

 دهر ههيرلطبض ديسك الو هيا كنا ال يي ل
 تفرشا ردفلا يف ليفلا:لثك ردقو

 بصنم تسد يف ليقلاك بصنم ىلع
 ينلاءردقلا .هب دارو فانلا رسكب وه ردقو هلوف ٠ خيشلا لاف

 فانلا متن ردنلايف هلوق نم ردنلاو مولعم ءافلاب ليفلاو اهيف طن
 رينم نزو ىلع ميلا رسكب بضيم ىلع هلوق يف بصملاو رادقملا ىنعب
 ليقلاك .هلوق .يف ليفلإو .مئاوق ثالث هل ردقلا هيلع بصتت ديدح
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 ركل 0
 538 هذه نحر اغتتس

 يزحلا لاق 2
 د ١ كو ويرولا دبغ امنتكسرلا هلا نم

 ابا لاخ افي هيل :كيرحت

 هن ةنشي نرآ الو ريزولا وهف
 ٠ .هانع اليا زج 2 ضضووعلا لقت ظ
 انعم بفالدخال اكرتشم نوكي نا هيفا وكي ال ليقو لاق 3
 ةحب زا ناعم هلاةِمزعلا يفد ديلا نعي ةيسرافلا قف هناف-نيغفللا يف

 يريزحلا انعمجو: راهلا تسدو.' ةليج إو: ةسائرل إو نسانتبللا
 يذل اوال: علف عتسدلا هزاعا يذلا ىسلا للا .كتذشن هلوقف
 ننفلا ]+ كك فرللا تلد نسبا نجر اذ( اهاصخ للا انه قب: كفالة
 بولغلللو تسلا هل مت: بلاغلل نولوقيو تسدلا هيلع مت يذلا
 كس ىيخالا نمو كسدلا هيلع تلعإو فسدلا هيلغ م
 رعانتلا لاف. رطل

 انضران ترولزرالا كاس نولوفي
 قياوس .لقتخو لاه 0 ٌْ

 اناو:نافزلا عياش مل تلق
 1 وانا يفنزرفت

 خب ناملنغ نا نفاحلا ردن ةماعلا .هلنعتست تبسدلاو

 ١ ٠ طقااب ببقاي ناكو ناوننلا لها نضعب ف قح
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 رخا ع *آعدلا فيس لوقي ًالجر تعمد :يزيلكتالا لاق“
 ع هانغم ايف يفاثالأ ةئلاثب هللا همر

 نروعضي دق مهنا كلذو :لبحلا يئاثالا ةيلاث نيشلا: ىلاف

 نوكيف هيلا اهنودتسو لبجن بناج ىلا نيتينثا كع ردقاا
 ةنلانب هللا هامز. ضختلا ىلع. *اعدلا يف ل اقبف يفاثالا“ةنلاث 'لبجما

 بجلاك ةمبظع :ةيهاذب يل قاثالا
 رعاشلا لق ىنعف اف يزيلكنالا لاق

 دولض ريغ ءادوس ةيزإوز. .* .ةجمد عافيلاك عامج ردقو
 عافيلإو ةهيظع ىناك اذا ةعماجو عاججر دق لاقي يشلا لاق

 مدلا وا دبكلا وأ لاحلاب ةيلطم يل ممدو ةهمذ رادق:لاقيو لئلا
 نم مارتلا تاصاضخ اهب دسي يلا بنعك مدلإو رجا دعب

 ةيزاورولا ”زمنلاو ف ص مدلاو ايل 3 مد

 ديبع يبا: نع. ةديس نبا هلقن روؤجا راق يلا يف ةيرؤتورلا)
 دولص يهف دلصتردنلا تدلص لابتي يجضتلا ةئيطبريغ يأ دولضريغو

 فو اهيظعل انليوحت قاطي ال ةتباث تناكاذا ةيساررذق لافيو

 ماري. امهعج ةراجحتا نم ندقلا ةموبلاو تايسلز رودقو ليزنتلا
 عطني. نم وهو .مربملا اهعناصو نخدك مريو ذرضك مربو لايك

 يو ةلكيلا انييلت يلا مث عاجلا ماربلا ربكأو لايجما نم اهنراجت
 رج ري ملابو ةديصعلاو 6 م و |وديطي نأ يملا نيني ىبلا

 ا شبا ودير نقيخا#ي ماوبلا هنم لمعت ضيبأ



 نودوه وأ ريم كولم نم وأ الطم كلملا وهو ةحجوتشملا فاقلاب
 هلوق ذفنيف كاش ام لوقي هنال هب يتم لعتك ليف. هلصإو كللا
 تيبلار خايف يافنو تييبلا ردص وأ ن نإويدلا هب دارا تسدلاو

 لئمر دقو لوقت ةبظع اردق تيبلا اذهب فصونابصاخلا دحإو
 نإويد يف ريمالا فارشا اهبصنم ىلع فو تفريثا ربكلا يف فلا

 ردنا هذه ظظع يف علاي دقونهل بوسللا تيبلا ردص يف وأ هبصنم
 كلذك نكت مل نإو ليفلاك العجن

 رييغل رعاشلا اذه:تننات ا تيكا دق يزيلكتالا لاق

 اهننوت كتيار.ىتج تفرشا ٠ هلوق»يف ردقلا
 ردقلا صصخلا يف ةديس نبا لاق:.. ةفومر دقلا ديشلا لاق

 دقو كلذريغ ىلغزرسكت الور ودق: اهعجو- ىثثا اننيفا ةيطي يلا

 رّدقمب قرمو:اهتخ (رصنو برضك) اهردقإو اهردقا اردق
 ايف جلا ا ال اني ريدقلاو ردقلا يف 0

 امأكر اهنعأ اردقا ةيبظملا رطل سيال يملا
 ةعمإولا ةيولا دقئاوب اهركو القي لموسم تاي

 ةيكو يرام لأك رش ظ
  ايفانال ءودطأد دعب“ ال تا ' 3

 رفقا اهلع :عضوت  ةراجج اا



 لفل ظ

 نراديصلا لاقو اهحتنب ديبع وبا هاورو داصلارسكب هاور
 ىنج نربا .لاق سام ]و رفصلا رودق داصلاو ةراجحلا مارب

 ديبع يبأ ةياورب كلذ ىلع لدتسإو هايلا ةرع ةبلقم هنلاو .

 تيم امناردقلا:ترأ ىرا انإو لاق داصلا متنب ناديصلا نم

 اةهيفكرايلغلا نن ردها يف !!:كلذز لكلا يراانوفلا يماقلم

 لاق. ةنغاضملاو.ةروانملا اهب هبشي كلذلو ناروفلإو يمخاو
 ظ رعاشلا

 الغ اهيمح اذا انع اهؤتفنو . * .٠ |بهيدنف ثردق انيلع روفت
 نرفلا ةفص يف سيقلا ءرمأ لوق اذهب تركذو (ه)
 ازتهل نأك شايج- بقعلا ىلع

 .. ٠ لجرم يلغ هنيح هيف شاجاذا
 ةذانللاةلزتحالا و . فاذلا ناكتللاب.كقفحنم ناينالا كفعب بقعا

 اك ششاجو :يجح كبقعب هنكرح اذا :سرفلا اذه نأ ديري توصلا
 نساحلا نم ردفلا لجرملاو طوأعلا نم كلذ ىنكو ردفلا شيجت
 نيخاستلا ديرد نبا لاقو ةئثوم يثو لجرم ردق لك لبقو
 ةبيكشو هن>ا الو ناختت ]ولاق دق م |.الا اهندخإو.ال لجارملا

 3 دقو فاكلا جنب: تفك ةريغصلا ردقلل لاقيو اههورع لجرمل
 اهيف طي“ يلا ردنلل ةماعلا نم ميطلاخ "نضعبو. كلرتلا لوقثو
 #2 3 ءاون ريخرب ريفط هبرعهو يسرافلا ه هزيكشت فرخم وهو ةرجتن

 ردق ةلطيملا امضي اهيفو تاغللا ةيهل ناك ءالاب هرييغضو» واهلا
 انني



 لل

 2 رعاشلا لوق ركذت له يزيلكتالا لاق
 000010 انقويي لوخ داصلا رودق ثيأر

 امص ةلحملا يف اهد لبانق : ظ

 يذلاو:هذنسي لو ةديس ربا هرشن 000 لاق
 : هللا يضر ثبأث والا ثيأر لدب. ثبسح .هظنحأ

 0 بءةييغل لوف ةليوط ةديضق نم هنع

 ةنك زبخا رام قلن كاع
 ' اهريضخ تايعلا ضايف حارانا

 ١ يتيش قفإوو ينكر 2 تلصو

 اير يامن[ هلل انع كا 1. ْ
 اهوزرو بورا رم انن: ىقبإو

 6 دللطو تاردأو 00 ١

 1 كلحمإو «اسملا .قافا ريفا ان

 3 قفص ح انو اهلع نأك ف
 انتويب لوح داصلا . رودق ٠ كثبسح

 ايه للا قد ان 2 كانقسا

 انتويب "لوح داصلا رودق ثبسح بدا دتشااذا لؤقي

 لا ييكالل ينعي ةّئاق ليخ ةعاج

 ١ 7 يا زاثك نادي هعبجو ٌنفصلا داصلاو

 00505505*5* بناقم اهيف ناديصلا نمروسو +:



 هي 0 5 رنج + للا نو كر :
 1 3 0 : ٠ 6 هيهلا“ 2-1-6 , ١

 1 4 5 و :
 “ب 9

 نانالا نال ( رسكلاب.) ةريعلا هنمو جراخلا ىلا نيعلا لخاد نم 2٠
 + لفعي نإينالا نال ربعملا هنمو بئاغلا ىلا دهابشلا نم هيف لقتتي

 لاقتتي هنال ريبعتلا هتمو يئانلا ىلا رجلا يفرط دجا نم هتطس]وب

 يزني هنمو (نيناز ع)يناثلا. ةبئاغلأ يناعملا ىلا مونلا يف كري اه

 نالف هنمو فيصلإو ءاتنثلا ةلحر ببسي مهالاقتنا ةرثكل بيرعلا
 اذاف ًالرهجم نروكي بالا لب ظنللا نال همالك يف برعا

 ةيمو( عرب )ثلانلأ ١ ن ايبلاو ةفرعملا ىل ١ لفتت بارعالا ةلخد :

 رعبلا ةنمو (ر عب عب 7 ديازتو لماكت اذا اذك يف عرب نالف
 ةلفو ( ب عر ) نساخلا جراخلا ىلا لخادلا نمالقتتم_ هنوك
 ىلا لاخ نم هثودح دنع لقتتي ناسنالا نال بعر.فوخل لاقي:

 نولقتني سائلا نال عبرلا ةنمو.(ع بر ا ٠ ىرخا لاح

 . 1 18 اهلإو اهم
 .لنم روبعلاو لاقتنالا ىلع. لدن ( بر ع) ةدام 0

 نحن يذلا صوصخلا بكرملا اذط ىنعملا اذهةبسائمو (ر ب.ع)

 برعلا مالك هي دبت ) انكلو.اهيف ءافخال.ةرهإظ ةحضإو هددضب
 ةبرعلا ظفل قالطأ منع لقن نم اندجو.الو مم برق نم الو

 كرتلا مالكو نيدلوملا 0 هعيسن اغإو روكذلا بكرملا ىلغ

 تاغللا ةيفل بحاص ثيارو .متغل نرم تاعتو.مهتطلاخ دنف

 (هنهرأ )اذكه. فلالاب هبتكو تايلكلا نم كذ اه ايفا هدروأ

 ..هارلا دعب يتلا ءالا هذه:اف. يزيلكنالا لاق“.
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 جر اعل 1 افرعنا ىدقا طبل ننزئاقلا قو وللا مناص

 خايب حال لاب لا ا يا الا ل
 0 منو 0 ا

2 4 35 : . / : 

 ' يذلا ءاعولل لاقيو ةضبخم ةصيخلا هيف عنصت يذلا فرظلاو هليتاب

 ةبس'ا5 نابرعم اهو نطو نْجاَط ضنا لاقيو ةالقم هيلع لقي

 هيف لعل فقرظ بحاصو رجاهك فيباطلا اًضيا هيفو سوماقلا
 لاقي رانلا نع لزننل ردقلا اهب كس يتلا ةقرختإو هبات برعم

 زونلاب ىلعتي ام نضعب اذه" لاجلاب اهردا بلعجسإو لاجل اذ
 تتكلف لوفلا بعشتو مالكلا لاطل هعيجج ءافينسا يف انذخا ولو
 ٠ اهي قلغمنامو ةيرعلا ىلع مالكلا ىلا لفتنو ردقلا اذهب

 ةفلب ةيزرعلا ليلا ءافش يف يجانخلا بابشلا لاق
 م - يراجما كلا طشو يف ىحر اهيف لمي ةنيفس ةريزجلا
 ردا ال انإو محملا يف هلاق :بسحلا ايف ةدلوه يشوه يزج ةذش اهريدي

 0 نم ذخأ ( هيف نحن ام وهو ) ةبرع ىسملا بكللا له
 ّْ همالك (.هأ )رهاظلا وهو يبرعزيغ

 ةتسلا اهبيلاقث عجم ( ر ب ع) ةذام نأ يزارلاريسفت يقو

 هترابع ضنو لاقفالاو روبغلا ىلع لدت (بر غ) اهماينلا
 اهبيلاقث يف يفو 7 ع.) نم اهيبكرتو ةرابعلا ةعسانلا ةلقمملا
 نال ةرابغلا هنو (ر بن ع) لوالاف لاقتثالاو روبغلا ديفت ةفسلا
 كفرخ "قل فرع نم لسا اذ ذا الآ اهب لكتي نأ هنكمال ناسنالا

 ةسشفن نهذ نم 'ىعملا لقتتي ةرابعلا كلت ببسب هنال اضيإو رخا
 لقتتت ةعمدلا كلت نال '( خلاب ) :ةربملا هنو عماسلا نهذ ىلإ
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 روختإو ةراودلا قؤط ساخلا ليقو ثزوتلا دعب ةمجبملا كلل 0١١١
 هتدجنو 5 ةزاز ىبسي هيف. نوكي يذلا رامملاو بقلا ىبسي روكا .
 ءالطل نهبلأ هيف عضوي ٍفرظ نهدملا هيفو 6-8 ةمجرت ف

 1 طوب هيد 0
 ,هدعب ل قيرطلا اذه يف فقوم رخا اذه يزيلكنالا لاق

 نم قئاقدو ةريسي .ةدم آل اهيلع قبب ملو ةينردنكيا يف بفقولل الا

 4 1 ةريثكأ ريغ نزل

 بست راصفالاو ٍدإلبلا تيراقث .دنل .هللا ناس, يشل اق

 نع :هوافبل يف ناننالا ينغتسي راص. ىتج :اديدش برات راخيلا انه
 واصف . موي ضعب وأ موب مايا, ةدغ. :رعو ميا ضْعْنِب ربنا ةدع

 اهيلا عجب ةيردفكشالا ىلا ةرهاقلا ترئمارفاسلا ن ١ ناسنإلل كم

 .ونكلا وأ نيغوشلا ءةدم يف آلا كللذ لكي ال ن ناك نأ :دعب :همويا نم

 يس ةيردتكملإلا نم ةرم رفا هنأ ينربخأ يبا ضعب نأ ىتج
 جر دقف.امري نينالث دعب.الا اهلا كي لف. ةرهانلا ديري رجب
 يجزذلا هلام رم هيلع رقوت |عاليضف بهرع نم .ةليوط ةدم نانبنالا
 قاابثملا نم هدباكي ناكا|م ريتك نم جيارتسإو هرفس يف هفرصي ناك

 لي الو اهنعولخي وكي يل يتلا بيعاصملاو قئاوجلاو تغاخلاو
 اريل :ىغ ةطياس وفيا اير هكا متم نم مايك هلجستل
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 ظنلدلل ال اهلبق يذلا فرحا ةحقف نايبل ءاهلا هذه خمشلا لاق:
 0 ءاه تسيلف ءابلا دعب ينلا ءاطلا اهريظنو اهب

 لعلوارقث الو مهر :وكل ةيمسر ءاه اهنومسو ببسلا اذه كلذك
 ءابع يف |وعتنص 6 اع ا ةبرع نه ةفرحم ةلكلا هزه

 فرجم يب رع وه :لاقو (هبا2.:روكملا تاتكلا قي: همبر.دقق

 لؤنيو هايلا ةبرع ظنل ىلع ديزي ساملا ضعبو ثابع هنحصو
 ةيبر

 ةبرع ظل. :لحم يف ةيبرعلا يف لامي اف يزيلكنالا لاق
 روك ذملا

 ةلبع نيرملاب وهن روكملا باتكلا يف لاق: نيشلا لاق

 يلا يو لاحو هرخأ فقولا ءاهو ماللاو ريجتإو ةلملا نيعلا تب

 ةلجمل| ىممتو 6 هأ) اهلثم يثيو ةجاردو يثملا اهبلع ملعتيل يبصلل ذخت
 يلا ةلالا كيرحتلاب ةلبعلا ضيا. هيفو.سومافلا يف اك ةيزاز ضيا

 ةلاحما وأ .بالودلاو لاجتو لاجتإو لع عيجماو.رونلا اهرجي
 ىلع ةلجملا قلطن نالإو (» ار

 ةيبرعلا يف .اهببإو ضرالا ىلع ةبرعلا اهب ريست يبلا ةرئادلا كلت
 كرحت .موردي ملاذا ريدعسم ءيش لكو ةرودمو لادلا مخب 39
 ةراود وهف كرحت وا راد اذاف ءافلإو.لادلا جنب ةراوفو.ةراود وهف
 اهيف يذلا روحلا لكا نم ةراوذلابقث عستا اذإو اههخب ةراوفو



 ل
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 نم ةدانعملا قرطلاب عرزنملا ةيك نراقي نمو عاقبلا 2 درا

 رادقم يف دج ارييك اًقرف مهيب دحي نرالا عرزنم وه امي لبق
 ناك قباسلا نئزلا يف ضرالا بحاص نال ل وضحلاو نيدادنلا

 1 7 ةغارزلا تناكق عازل ةوق وأ هتوق ردقب آلا عرزياال
 اذبلا تالالا لاعتسا ة ا

 هذه 2 ع وررلا هل نكما كلذ هبشأ امو إو يرلاو ثرح
 طز اهب دادزي جانت ةدع لع لوصخن إو اهيف اهيف غاستالاو 0

 اروهالا هذه عيبجت ميظننلاو ةمدخت اب. هضرا حالصإو هحانرإو هلام

 ثناك ام فاعضا تذادزإو تنسحت دق ةغانضلاو ةراجلاك اوتو
 راخيلا اذه الولو“عرلإو مدقتلا ةدايز يف ةذخخا تلاز امو ُهيِلَع
 نم نزالا ةب 'ةغتمم يف امن ةمورحم ضرالا عاقب بلاغ ثناك

 .قرخالا دالبلا 000 - نم نينورحم اهلفإو اهتاعورزم
 ذغم 'ىوقأ راخيلا لاعتسا نا راصنخالاب كل لوقإو اهنالوصحمو
 تباشتكاو ةيغملإو قنورلابف هرهاظ انا هنطابو ناسنالا رهاظل
 ةعس ىلأ 20 م

 ا عيا ءاضغبلاو ا تابجوم نم مهيب 0 ام
 1 0 0 ا 0
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 لللأ . ريب امسح ,ام .اهدئاوف عا نم يزيكبالا لاف

 ةعبظفلا ثداوحلا نم اهيلع ءارطي اهف ةيلكلأ ةدعاسملا نم اهضعبو

  :راطقالا رئاس نم قازرالا لقتتتو رابخالا لصتف طحتل اوءالغلاك

 ةرم ريغ لصح 15 قلخلا رعشي نأ نود نم فاعسالا لصحيو

 ةرومسلا ميل افأ نم ميلا يف كلذ لثم لصحاذأ ناك اهروهظ لبقو
 ديهح دهيج دعب الا رخا ميلقأ نم ةدعاسم هيلا لصت نا نكي ل

 اضعب مضعب لكا نامزالا ضعب يف سانلا نأ ىتح ديدش ءالبو
 لصجح اذا كلذكو مدالوا !وعابو فيجلإو ميلا اولكا ام دعب

 هذه ةلطسإوب لبسي ”اوهلا يف داسفو ضارمأ ضعب دالبلا نم ٍدلبب
 نا اذه نم ملعف كلذ دعب هيلا دوعل و. مايا: ضعب هتقرافم ةكسلا

 دق مهما ةرثكو مهشاعم ةرئاد عاسنإو سانلا نيب ريسينلا لوصح

 تاعبيملا فانصا لمات نمو ةنلاسلا مايالا,ف هيلع ناك اع داز
  انافهتعفنم ديزمو راخبلا ةدئاف هدنع ققحت هكاونلاو تإورضفملا نم
 .ثاقوأ عيمج يس اهدالب دعبو اهعاونا فالدخا ىلع هكاوفلا يرن

 نرم اهيف يرت تناك ام اهنأ عم ةيرصملا دالبلا ىلا ةبولجم ةننلا
 الو كلذ نكم ناك ةيفيك يابف ةيرطلا تاورضخلا اذكو لبق

 يرتشملاو عئابلا نم لكل ةددعتم تارث هلع دارا لابتي

 ةرئاق تعسنإو عاقبلا لك يف عئاضبلاو تاورضخإو هكاوفلا لفت
 ةجرد تداد زاو هجابرا ةرثكل عرزلا يف ة ها



 ا

 ناكأكو نالضلاو قايغلطلاو: كابول ر رضا يف رن 6
 هبحاض ير يف انش نروكي دق هلاوب عفنلا اذه يف اس كقفلا
 بنزل بنضففي امتأ كلذ هلقويف. هلاعا ءيق. يف غوفولاول هللالضو
 دوبل ىلع كداب ازم هلك اذاه نأ تير الون بيرقلا لرزانم نك هعنبأو
 هتاقولخم نم ةرذ لك يف عدوا يذلا زكحلا .عدبللاو يلعلا غناضلا
 قو ) نونكللا هباتك ب ىلاعت لاق هتايا فيطلو. هقنض فئاظل

 (نورضب الفا مكسنا قون قيتقوبلل تايا نظرالا
 دحإو هلآ ليَ لدت .* ةيأ هل ةش لك ينف

 الواوا هن ام ديو هالوم ةودح ننعلا خدعت :فيكف
 كلالإو ةقيلخلا .ةوئض .كاسنالا ن يدم لاق

 تالاكلا عزم هيلا كضوام ىلا حاضو دقوت ةقكحملا يف ريغ ليغ ةثيلخملا
 ,كراكف ايف اًئين مدعو عسب ةيلاعلا ثتاجنردلاو ةبظعلا

 راثألا نم هين ىلع تفقو وأ زازسالا حدوم رس هل شكتاالك

 راضفنالا نب كللذك لري ملو اذكهؤ)ةقوف ام ايلظطَو هريخ ناعأ كسحب
 هلاحت روكي اذكو ةرضاحملا مايالا هذثك ىلا .ةيلآخلا نامزالاو ةقدفلا :

 ةرئاق: كعسنا اناكطف. قبل ام لع نئايفلاب ةلباقلا' راطمالا يف
 انناثوكم تفئاطلو كنانئاكلا رارسا نما ءيش (لع ةقوقول .هفاتتكتنا
 لع :عالطالا نم .نركقيق هتزيضب روث عستتف هللغ ةزئاد ثحستا

 رلش لع علطا اكو اننم عتنإو كوالا نم ظعا ئرخا ثانويكم :
 نقيطإونلو ةيفؤيعلا نيينإوقلل لضوو ةقيرظلا هذاهبو هزئغ ةنم جيتمتا+
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 هريدو. هقدبإ نم نراج# املا يق عدوملارتبلا اذه لاهغتسأ نم
 ٠ 3 ةردقو ةدارأ يذلا تقؤولا 2 3 هزيظيأ مو

 رفتصاو: هفعضا عم. نادنالا ةرووص رفلاظل ظن نم يشلا لاق
 هلاوجاو أنا. بيتو هلاعفال رظلو هتفاحتو اضع ةقدؤتج
 هفعض عم. هنأ تبسم ىلا هل كلذ ةبسن يف دعي لون يفت و دفلتم

 5 كلضحي هركفو هرظن' ةوقب هرشاب نوكلا يق فزضتي هرغضو
 هرؤعش ءاوللا لع لادحا ذق هارتف .هدئاوفو 5 هدضاةمو هضارغأ

 ةراثف راهنالاو. لوادجلا هب الكور افنلإوأ زاجلا هب بوحي زاضو

 هضم غفوي ةراتو هخنج ةراتو ةفرضي ةزاتو هغمج 1 ءاملا هل يرجي

 قرف ريغ نم .ةغفترملاو ةضفخم ا ضرالا ىو. ىتح ةضفخي ةزاثو
 اطاؤحا عينج يف ةداقم هدي عوط ضرالا تناكق ةعقبإو ةعقب نين
 رانلا خخ كلذكو اهناكربب هيلع تقدغإو ايياريخ هل كريلظاق هيلا

 لف ةيرثج ف ةقربلا هكئاصم يف اهلعشسي هملخ نبق نق تراضف
 ةقاست هنو اضاط ات لادن قو الا تاقرلشلا نة لك
 عضاخن إو بلال هوم رانلاون تاب و قاوم عنيف ةعضبقو
 خللالاك بقت ةبشنلاب عراتتنالا لق ةيلوصو ةسابلا قغةممتوظينل

 لاق هتفالخ نم .هناعجس هل هللا هم ام ىفات# كلذاو ةثلعرل ةبشلاب

 قلت يذلا وح هناجس. لافو ةفيلخ :نضوالا يف لهاطت ينا كلاذت
 ةظفو كت لمتنا اك نانالا نككو امين رالف امك
 يفرك اها ليعتسي قالا ريخ ىلا:لولضولازب لكلا لوح يف
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 ..نإو نالأ اهيلعوه ينلا ةجردلا ىلإ لعلا لصو ىح تادوجوملا لاوحا رادم اهيلع يبلا سيمبل تياوملا مف ىلا متلصواف 0١
 ياي نمز لك لب اهدنع فوقولا بجي ينلا ةجردلا تسيل تناك
 عونلا لقت كف هدئاوعو هلاوحا هيضتنل امبسح ىلع هدئاوف هعم

 ثيحو : ةيثالا نامزالا يف لقتتي كلذك ةيضاملا نامزالا يف يرشبلا

 يف هل نيعمو ثميلا ىلع ناسنالل ثعابزبكا نازهظ كلذ لع
 انإو من . يشلا لاق . ابايعل تاحوجيملاو اهسيض ديالا 0
 ام بسح ىلع هقفإوي امب ءاسشالا دارفأ نم درف لك صخي نا هيلع

 نع جرخي مو قحتسا اب يغش لكلا دنسإو قحل قفو ناف هلع
 هلاعفاو ةججار هلاعأ تناك ةمولعملا فنيناونلاو ةفوسرملا دودحلا

 ةسفن يف اهروصو اه نيل ام ءايمالا ذارفا ىلا بسن إو هنا
 الخ لط تريطو اهنبسح ريغ تيل طاح تلات ٠

 :هبسحب محو هبجوم ىلع ىرجو هب قثوو كلذ دقععأ اذاف اهتقيقح

 هبرب رفكيف ةمادنلا يواهم يف عقوو ةمالسلا قيرط نرع لض

 نيب شيعيو نيقزارلا ريخوهو هقزرو نيم *ام نم هتلخ يذلا
 هتايح ةدم ةلاحلا هذه ىلع رمتسيو مالاو سواسوو ماهوإو تالابخ

 «نراسنالا لقع نا ملعف هتامن دعن نيبلا باذعلا حلا هرما ليو
 لعلا دعب امو ا ويارب نع القان ناك هلع لبق
 ةطبترم ةيعرلا لاوح هل ةبسنل اب كلملاك اط نوكيف
 ىلا يرسب لعف ا ا 0 لاوجاب
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 الآ نكي ل ةنئكتسا ام عيمسو تانئاكلا رادم اهيلع يلا ةيقيقحل

 ةينيكلا ثيح نم اهضعب ىلأ اهتبسنو تادوجوملا يف هني ةبعتث
 ركب )ل نمل هادبم يف يناسنالا عوبلا نأل تافصلاو لاعفالاو
 آلا مثالا نم ةمل دب مل اننا كلذ ىلع ليلدلإو نالا ةلعي ام عي
 تاقللا نيود انهو ىلا ةلآح لأ ةلاخ نم كلتا دو
 تاقتنأ دق ةنس نيعبرا وحن نم لاح ءاوس و تكتل نو

 اهرييدت نسح نم آلا كاذ امو ةم 00 7 ا
 مالا اهتوطس ىشخت تناك ةمأ نم مو اهيناوق ةقفإومب اهرومأ ةرادإو
 تحت تزراص نا اهرما ةبقاع ناكو 0 راسلا ل انا

 تناك اع تطخنإو ةناجلاو لذلا شابل هللا اهسبلاف اهريغ قر
 ىه ال ةبسنلاب ناسنالا عون نأ لع انه نمو ةناككا ولع نم هيلع

 لب ماعنالاك عتري اليوط اًنمز لهجلا راجي ف اًقراغ ناك نالا هيلع

 رن اكيرمإو ابنا اييزفاب ةحترملا عاقبلا لماك كاين لضا
 سانلا اهب رطضا يبلا بابسللا تدجو ىتح كلذ ىلع رثالا مه
 نذل ءىدابمو تناملا ةئالع . مهي تبذدف عامتجالاو ةفلالا 1

 اوعمتجاو اهب اوك اًرايدو ىرقو اراصماو اندم |وطنخل مغأ كلذو
 تاكق لماخت او لئاعنلاو طبرلإو طبضلا ىلا اوجانحاف اهيف
 مولعلاو عئارشلاو نيناونلا دوجول عئارذلاو بابسالا نم كلذ

 ضعب يف علا ادب ثقرلا كلذ .:رف فئاطللارئاسو فراخملاو
 اطابج عئارشلا نم اونلعتف ,عاستالا بح قلخلا يف بدو عاتبلا



 ةرْشغ ةيداشلا ةرماشملا

 تاذنكؤللاو تانافما

 تاناخ نم ناخ يف اولزاو ةيرددكسا |ولخاتو عينت اوراش م
 زوبإو رضحي نا ىلا دي اوهيقيل تاذئاكوللاب ةقوزغللا قيزفانملا -

 تالخلا هذه لم :لوخد هلا قبس ميشلا ! ناك البو ةظاسوبلا

 هئسفن يف نظرصب هر اذو:رهزالا عقاجتا يف*هناقاؤأ ةماغ ىغق امنآو

 متي ناك هنكلو هبابحا لالا" ينزيلكتالل ناذل' ناذملا ذه

 رنا نيفتبف:دفاطلو هنأ شورت ةفاظقو اهديهاو /ةقتؤز نايف
 دف“ #دجوو لخغلا اذه ىلع نيدزإولا نيزفاشملا فك 5 اين ذل

 ,تانادغمنشو ةزتبارظو نابالؤدو ناريرس اهب ةرج“ هدلولو هل وضخ

 تئشانملاو نوباضلاو *1لا نم مزليا ام عيم ايفو. ةقافذ ةغاشو
 لاذمأ نم ناسسنالل مؤلي هانسع امن *يشن صقتي“ال تيجي يناكلاو
 لام اذ انبخاص“ يزيلكلالا كوكي نا: مزلي :هذلؤل لاقف*كلذ
 تائثصلا هذهب ليج لزنه هل 0 ىنخ ظنا و ورث زبك

 نأ حلا هده" أ دقو هذلؤ هل لاقف"تافّواخلا هذبب-صاغ

 لك قو ةفاطلو ةقرخز انتر نم خا 'تافرغو تاربح“ كانه

 نأ نظاؤرثكأو انه اه:لثب ةريثكلا تاؤدالاو ةزسالا نم اهتم
 دنع هتذهاش دقو هباعحا دخال لب هللاكلح تنل راثلا هذه

 ظ 14 ْ 1
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 ظ رطل ٠ ىلا يدا قاف ةقيلخلل ةيسنلاب ناسنالا كلّذكف ةيعرلا

 كِضاو نلض نع لدع نإو لصتاو لصو ىتيا

 ىلا :الصو نا ىلا ىبعللا اذه يف وقلا منيب دتما دقو
 ظ ةيردكسا

 ةرهاقلا تريب ةفاسملا .انعظق دق ينل يزيلكتالا لاقف
 تاعاس عر | ةيزيلكيل الي اليم نونالثو ةكام يثو ةير دنكسإو

 ديدجا كن رين ةفايملا هذه غطنل مزاي .نزاكو ةعاس فصنو
 بيجتلا عارتخالا اذه نم نسحا لعت لف رثكأو مايا ةعبرأ وحن
 بيرقلا نمزلا اذه يف ةليوطلا ةفاسلنا كللت عطبتل يبس ناك يذلا

 يزيلكلالا يلا ىلبصوف ةيردنكسالاب ةكنلا فقوم يف ةولزن مهنا م
 ايف ايو ةنم.اهذخاف ةطسوبلا ةسدغي لصللا نم نع ةقرو ُك كلام

 الزيشلا لاق يكع ببس لعتا نشل كافو يلم كيال
 يزيلكنالا نلف فل معن لاق هببس معَ أ ديررتأ كاف

 نم يدلإو وهو هلئاق م نمزرب ةقرولا هذهبرطسملا مالكلا نأ
 .قيرطلا بسبب ةنيدببأ مذه ناو اننيبو ةردئؤل نم نوتعاس كنم

 نم رثكا ريشلا بيعف ليم فقإلا ةثالث ىغاهلا هكلس يذلا
 ديب كلل.حرش 17 6 هَل لاقف روناولا ةعرس نم .هبجمن

 ىلاعن هللا كش يبي ريئاانه بيب حاوي 0
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 هبدجن الف *يش لك نم درت ناككلا دجو انلئاكوو اتتاناخا 25
 هيلع يضم نمل ليؤلاو هلمعتسي وأ هشرفي وأ ةبرشي وأ هلكاي ام

 ثوغربلا نمتارشحلا عإونا فرضت تحت نوكي هنال ليللا اهب
 انشن اذه لخو اديس كير نغرلاو يلا لما

 غول ثوغربلاو ىلا + "انني طلب تأ تالا

 شحوا اهبأ يردأ تسلو * ىرولا 0 شحوأ ةثالث

 رظانلا رسي ام اهبف ىري الف تايذوملا عيجو  لفلا اذكهو
 يبدتو بناج لك" نم ةدرتالا هيلع“لاهت رطاخماو تقلا :حيرو
 يف ميرتسي الو مانملا هنذج قرطي الق بنإوحلا رثآس نت ماوملا هيلا
 اقيرط دجي الو هسفن ىلع ناسنالا اهيف نمأي ال مايف الو دوعق
 اهتبزتا تطفقاست. اهبرختلو تلآ طوقسلا ىلا اهعدنت اهارت هيسنال

 قواو دهس يف هليل يضقيو قلق: يف ةذملا هيلع يضتف.تلاهنإو
 بايذلا نينطو لاغبلا جو بالكلا حاابن ةرثك نم اصوضصخ

 كلانهو ريمحلا قيهنو ليخلا ليهصو ماو شيشكو ماعنالا ءاغرو
 ديدجت ذفانم اهب سيلو ريجخماو ثيغملا تاهيهو رنجت و ثيغتسي

 اهيلع ةزيخلل تاوكحو ةروغص تاحقث ريغ ءاوضالا.لوخدو اولا
 تقلغا نأ عضولا ةمكحمالو عنصلا ةنقتم ريغ باشخالا نم بوبا

 مو راضملا تبلج تخت نإو راهنلاب ليللا هبتشإو راونالا تبجج

 رح قو ريرهمز ًاتشثلا يف يبف رابغلاو دربلاو ركلا عفد يف اهب عفتتي

 هلخغ بارتلل لابرغو ماوهلاو تارشحل نكسم اهنقسو ريعسو ران
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 ةفلالاو ةبحلا ىلع لدي مالكب هسنج ءانبأ نم دحإو عم ملكتي انلوخد
 اوس انبحاص ردق ٍظع ىلع لدت لاح لك يلعيف هذلإو هل لاقف
 هذه لئثم رادب لزني نا هل نكم ل كلذ الول ذا هريغل وال تناك

 يزيلكنالا : لخد ذا هوحنو مالكلا اذه يس اه .انيبو
 راشإو لحلا اذهب .ةماقالا 'ةيفيك هفرعو هل مزلي اع هلأسو .

 هل لاقو ضرالا . :رم برقي لحلا ىلعا نه لزان طيخ ىلإ هل 000
 .هنكر جب كرخب ل اذه دشف هديرت ام *يش كل مزل اذا
 غيس وب كيتأي ديرت اهب هربغت كيلا يتأيو مداخلا هعيسي سرج

 .لاقفا هقالخا ىلع ىثأو عركشو كلذ نم زيشلإ رشف تقو تيرقأ

 :رادلا هذه ننم يف ناسنالا نا ذاتسالا اهيا كربخا :يزيلكتالا

 0 9. مزلي ام بلط نع ليخلا هعنمب: نأ 8 5

 مر هل ند د ا نايل ار ديالا
 5ك اذه سيلا نيشلا هل لاقف ٠ اهآدا بجي ضوزف لحم لكل
 فرعي ناخومه لب ال لاقف.هدنع تازن كلبابحا ضعبل وا كل
 ال هيطخدو اهم هيلاقال قع وهو ( لقرال تول( ةسيلكإل) ظنا
 يتلا تالحلاكدابلا ذي ملاعو امال نمو قترفابنل او بازغالا

 نونبعي غرفالأ ىرا هللا ناجيس يشل لاقف ٠ لياكولاب كدنع فرعت
 اخ نواس ملكت« مانا ىتج ءايششالا :عيمج ناقثإب
 نم ناكم لزن اذأ رفاسملا راف 0 انتاناخ يف .انلهاستك

 يركع هدم رم ينالوا 1 اا
 0 8 1 0 م دوا 7“ 00 0

 3 2 ١
 ب



 2300 امان فصو نعول | يا لل
 .ترطصف لق أم ن ناذرببل [نوماهيو
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00 
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 ابيل ا نادرو .تانيذا

 0 3 اننا ل
 اهابنو م 37 33 أو نيف

 ريم ولي بيتنا نم او ٠

 ”ايايرع ذي دي حالا عجل ل
 2 جال عاطل 1 تشربا نفانطلاك سفانخ اهبو

 ا طع اعلاف 5-0

 7 ظ وسيف شرتنم برحلا لهأ مثول
 ا ا وب نو بسلا "اكل ىدرا



 نايسنالا متن قاف ا هرذيو يروا لع هرنيو مايبجالا ىلع

 لزن ناف.ىذالا نم 2 اهضمغا نإ ىذق تلتما هنيع
 ,ففتسل |! اذنف. ءاونالاب نفت يلام نأ اع رع ىلا

 بفوزص ."يلع تكح دناو هال رطمت افا ءاملاو. نيطلا رطم
 الذب لع اطل ضض قازلب اهايعا :تادبيف ناذتالا

 ين ملا انف نفل
 لاك بييدالل 5 ةروهدملا ةديضفلا اهنعم هليل: تركذت دقلو

 ناكراد.ةفص يف نعالا نيابيشلا كرابملا 5“ نب يلع نيدلا
 ي.يزيلكنالا اقف اعايلكب لسثإو اهايباب :منرتا تبف اهنكسي

 ف اه يشل لاق يف دئاصقلا

 [مافص نافا اهب تنكس راد

 اهلربزح نمتبارشحا رثكت نا
 دبعابتم . حزان اهتع زتخلا

 اهتاهج.عيج نم نادرشلاو

 هتمدع ضوعبلأ اهيفام ضعب نم
 امان ويل نابل نما 1 ظ

 قم فثيغاربا_ تيهرعسن تيتو

 : .اييهاغن ىلع تصقر اهل تنغ
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 0 : آ اافا نم م سانلا 7 00 ع

 اة لا و 7 ا بدن اذ ايلا < 3

 00007 ل سيل يت
 0007 اء فعال بارع اينلآ انراطو 00
 اهتاور ىدص نياف تاورلا بذكر. اي 0

 0 .ةبسلزربتم هللا بله اوم :
 .اهإريش ىلع تبط دلال 0 ا
 ْ ظ 7 وا ايقنت سرحت نجلا تيبت رد + ا
 00 .ايهيال فالثخاب بيزو اهيقاو هين ا 20-0

00 
 8 5 ا 00 تاومنلا ببراي لوقو“

 - اًميإولف 2 سيلا .قزاراي 0
 3 0100000 .نففايشلا

 : 0 يا اف دا لج يلرخل +

 5 دريدا اذه نسحا دن يزيلكنإلا لاق.
 يي



 5 0000 ىوس ءيش ينعأر ام

 ظ + انت اةراكزا ىلع تعب
 مارست نع مامختا قرو

 . ابراقع 00 اب

 الور م فلا يلا لع
 ٠ متر براقالا نك براقع اهبو

 انهاح غدل هللا اناهح أتيفأ

 ظ ايغالو ةايفلا 2

 3 هَ 0 انزع الدو زو

 ظ "اه وان توبكينعلاب ةجوسنم

 سا دق :ضرالاو ظ
 + :اهعاجرا ىلع ةنكاع ىلا

 اعاصرع ىرث يس تحب دودلإو

 120107 يخدلا نج ان اييناب نمباو
 01 فدا توبا يت ا
 اهزح بلت نم زج راو

 اهتامفن ىلا 6 مهيجز ْ

 هاما ” ابعاجرأ لع اكياس تدهاش

 * اهايصل لع ارت يلو 2-1 245
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 ةرقتسم نكت 0 لاوحالاو ةرهعتم تناك نتفلا نال هعم امو هلامو دل يع ريكا ناب مدعل ةيمسر تابطاخمو 0

 اهوخد دعت بارغالا تناكف ةفلاختم ءاوهالإو ةفدارتم  لاوشالاو

 ضارمالا طاسفل اهس الو ركذ ا. ةرطاخلا باب قماهيف :ةماقالاو
 كلذ ناكو تاقوالا كلت يف بارغالا ىلع اهيف ةيرودلا ةيئابولا

 ةئتمل اب ةررحم لئاسر يق مهلا لضي ابوروا لهأ نيب [روهشم آرمأ

 ةلف “رع .ًالضف اذهو ..اهاوحا ىلع علطإو اهيلغ درو نم ةفلتخم
 - لزقم يف رصف تناكف ىرخالا راطقالاو رصم لفا نيب قئالعلا

 لكن ن :رالأ نافدلكو ر روفراد سس

 مارا نيش كاذ ذأ ةماعلا روما كيس 5202-7
 بت ديزي امو هتشيعم ليصحت يف رصتقم ممم لك م ا
 ةقرتسلاو بيتلإو لفل اكةدساك ل اعإو ةدساف بنابسلا ىلع ةتورث
 هزارضاب ولو ريغ لام ىلأ لوصولا ِق هركف لك افراَض باسو

 بسن  هبحاص قح ياريالو لخ الو 9 رف

 .ةلقل عزعزتو اح طخ إو عضعضتو سادنلا رمادسنف لاالو
 زمدقلاو ةورثلا بابسأ تلممأف رهافلا فضنملا مدعو رمال

 هياط ةقرسفلا تافالا ظلال :مدعلاو رقفلا يلا اهلها زال

 اهلها دج لو ةحالنلاو ةراجتلا ةكرح تلطعتو ةعظفتسملا ةريغكلا

 ةعارزلا "رم ضرالا تلطغتو ةحارلا *الم ام ةحارلا مدع نم

 ١ ء



 ا . :

 ..اهريخ' ةلقو اهزش ةرثك فصوو اهرما .ليوججو
 " بفاصوالاو ةميظعلا جملا نرم هركذنام لك دحشلا لافف

 اذه فالخما ةيذنلا“ لئاكولاو:تاناخما كلت يف عومجم ةممذلا
 راضملا كلت )00 فقيرظلا ناكل إو فيظنللا ناخلا

 هئاوه“ددجحتو هثانب نسخ نم راثملا بلجي ام لك ىلع لمتشم
 ةحارو ةعد ة ناسنالا هن ميقيف ةئاودا لاكو هتالخم' ةفاظنو

 ام ددقتني الو رضي وا:هزفتي ام ديالو سي امالا ىري ال ةعمو

 تيلف تاودالاو مزاوللا عيت < هم تاقوالا : نم كقأو يف هجانحت

 برقي“ اف جتردتلا لعاولو “لدبي ةزوكذملا لئاكولا نم اندنع ام
 ةروضلا هذه نم

 لضافلا تتعاضلا اهيا"كيلع ىنخب ال يزيلكلالا لاقف

 ةمزالم بابسلالاو اهناقواي. ةئوهتم روما كرا" لقافلا ماعلاو
 كو ريب ىلع تيزي تاطدالاك نبل اذه انقوو مايل
 اذه لثم ىري ال ةنس نيضخم خب نالآلبقاهب مجمل أر يسي نم
 كلت يف مزال/ريغ "تاك ةنال رضع" ردم نم ةنيده ىف ناخنأ

 تارغالا دوجو ةردنو ملالوغ و 1و نيلهالا زقف* بيس" تاقوالا

 اهيتأي نم ناكفا ملم و مهتيننا ىلع اهيف كاذ ذأ مهم ١ مدعل اهب

 اهناكسب نم ىنريضاملا راثا لغملظيرأ اهرابخا ىلقفقيل مهم

 غلابم كلذ“ ىلع لؤصحلا فيس :فزضيو ةميظع تاقشم“دباكي
 هيلغ“ ةيصولل“تابتاكم ىلا جاذحيتو هلو ةنمزا 'قرغتتيو.ةقشح

 ع
 ريك 1غ 7-٠ ا 0



 [|16ه نس اع

 اهرخا ىلا ةنسلا لوا نم اهلا مددرتو اهل مدرارت مطقي الا ٠
 نادوسلإو برغلا قالب ةراجت عيت نامزلا ميدق نم 5
 تاه نم ةراجتلا فانضإو راجتلا و اكرم تا

 دوجاو اهترئاد يف 1 يجيخ رس رتال وج ِق ةبغرلا يق داؤن:اعو ةفاك ”ةرومتملا

 اهخيب راملا فارغلتلا كلسو اهتاهج عينجل ةلصؤملا ديدخلا كلكس
 . كلضنإو تقولا عايض كلذب عطفتاف:ابرواو ذنطا دالب نيبو

 الو نزلا يس ليوطت ريغ نم اهتاقواب ومالا ترجو رابخالا
 ةرورضل اب تثدح مهددع بارغالا دوجو ةزثك نف فرصملا يف ةذايز
 اهيلاألا ترؤواي ال ذا تادناكوللا هذه اهنمو مدئاوع دلبلا ف
 "007 غب لاقي اك هنال اتع ءانغتنلالا مدكم الو

 الوا اهب اوربظ يلا ندملاب ربظ مث نف ( هنلع باش *يش لع

 ةبسأن .و مدالب م ا ةيبشم رؤاهقق ياليل 2 تاما

 ئترللاو انيلا اهنال ةيزدنكسالاب اقروبظ لوا ناكو متورت لاح
 ةقرافت دعب بيرغلا هب لزتي دلب لولو ةرداضلاو ةدراولا بكارلا
 ةراجلا تندم الك اذكهو اًنيشف ايش اهرغ ىلا كلذ ىرس مث رِغلا
 ترثكك اهراث نم ابلها تنطتقإو املالظن 00

 نوفلاني ليلف اعو ةزاضخإو“ سانلإو ةراعلإو :ندملا راث
 دم :1٠ لغم فا نوفل: تانشلا 7 مي دكانلو 7

 هلاوإو هينابمو رطفلا لمةتيو مهيب ام رمأ نونسحو مهلا ميولق

 ولو بارغالا ذوجتو ةرث لاقثالا اذه نوكيو ةينكاش لاوحإو



 درإوت اهنع عطقتا بابسالا هذه لجالف ةعاجم دشا يف اهلها عقوو

 راكفا تلخ اهنع معاطنتابو اهيلا قلخلا ددرت لقو بارغالا
 لا ةيام لثكرو ممالاخ نمل املس ميما
 اهوعضو يبل لئاكولاو تاناخا تناك امبرو مهانمأ وع
 ةدم ةينقولا ةياقولا الا اهنم دوصنللا نكي لذا 0 قوف

 موزل الف راهنلاب امإو صوصللا نم نما صوصخلا ىلعو ليللا

 ناك ةينبكلا هذهبو ا مولا مزلي اب ملا غشا ببس ال

 شيل لبللاب اهيف سانل ايمي ىايرمال اهنم يقيقحلا ضرغلا
 نامالا لصحو بولتلا تنئمطا دق هناف تقولا اذه فالخريغ

 لها نيب اصوصخ للملا نيب ةبحلا قئالع دوجوب نامزلا دعاسو

 دوجووا سفنلإو لاملا ىلع مالا لوصحب لودلا رئاسو رصم

 لاهسو نمإد. بيرخلا, نر اطاف رافسالل ةمزاللا ةلوهسلا عاونا
 عاقبلا رئاس نم رصم يلا سابلا عرهو نطظولا ةقرافم هيلع
 تناك ناو ةحودمم دصاقبب فارطألا عيمج نم اهيلع اودراوتو
 انطوم اذ و اًنكسم اهب هل ذخايف ةماقالا. دصقي نم مهم ةفلدخم

 بهذي مث اهيلا هدلب نم *ث الأ ةلماعمو ةراجخلا دصفي نم مهنمو

 ان ع لارسال تاينفتتم بمفح لا اذكفو دلي ىلإ اه

 مداقناب مهئاننعإو ملافدحا ةرثكو اهلها ابط نيلو اهياوه لادنعا
 باسنك لو جازملا ليدعتو ءاوطلا ريبغنل اهبف ةبغرلا ثرثك مهلغ
 ايوروأ له ١عيمجل ةلبق ثراص.ندبملا ن م هتبسنكأ ابو ةحجضلا

 0 ياو ل ا او د ا نوح وسرت ا | سامر يي "ريا كلا ا لاا ل ا و 4
 مخ تملا كاع ل 1 ع : / .

 #0 تلا © 7
 4 < ل ا كو يال
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 فيكو تاودالا كلت نم همادل اه دحا لك عنصي امارظني ىتح 200
 اهريغ لعني الث. العفيف اهب عفتتي

 فيك ايأرو ماعطلا فاح تراد مالكلا اذه يف اه انيبو
 اهفرعو اميل يزيلكتالا تذنلاو تاودالا هذه نورضاحلا. لتس

 نم لحلا كلذل رضحي ام عيج نا امهلءإو اهيلع ىنخي دق هار.اب
 نك نع ًالضف دالبلا لها نم نيرازج نم ذوخام هلصا ملا
 نيرضاحلا رئاسك هنبإو شل لكاف بانكلا لها نم لحلا باعصا

 حارقلا "ا يبرم قف حادقالا ند اممامأ ام نعي البعتسأو

 حارلل اهنم دعا اه اكرتو
 اكروضخ تدصف انا هنيبو هنيب أف ولا يزيل لاقو

 نا نسانجالا ينلدخلا سانلا .*الءوه : نيب . ةدئاملا هذه : لع

 لوخد لبق ادوعنتو تاداعلاو موسرلا ىلع اكتربخا اي اعلطت
 نم الرغا تغبجج دق ةدئاملا.هذهو تالاحلا هذه لثم يلع ابوروا

 ةحايسلا دضفب لبق نم درو مكعب ابروأ نم عيمجلاو ىتش دالب

 مهضارغأو ميزأم اوضقو ةدم نم |ورضح م ضع ر صو ةماقالا وأ

 نأ ديرت ةيزيلكن١ ةلئاع مهلمج نمو مثدالب ىلأ دوعلا نوديريو
 تنذإو تئش ناف هيف رفاس.:يذلا ةطئسوبلا روبإو يف انقفارت
 سانلاب فالتئالإو ةفراعملا ايازم كيلع قتخيال هنال مم كلتفرع

 ام اذه لاقو كلذ هنم خيشلا.نبقف .ةرشاعملا.نسحنو ةطلاخلاو
 سانلا ىلا ددونلا لاق ثيح سو هيلع هللا لص انيبن هيلا بدن



 اف

 رك دك مالكلا عيتام حردبا لاطل مخ ذه ال تحرش

 لادا ١ دغ يفواعرخسنو لك كدلوو و أ انب ميا

 دق ةطسوبلا روباوهنال رقتسملا اذه نع لاقتنالو رفسلا نوكي
 اولخدو 0 ديلا هعف 0000 زفاسو لصو

 قلخ هيفو أعستم م هلجوف سل| هيلا رظنف ماعطلا 2 نا يع

 هيلو ءايحلا دسار قالوا كايتو لام تنال نيكل
 مثار دقو ًاصوصخ ةميظعلا ةيعبجما كلت لثم هداينعا مدعل

 هيلع مث الي هسبلمو هنكيه ةنل ان هيلا مثراصباب نيصخاشش اعيج

 نم هلخاد اف لازإو هحزامو هجزأم ِكللذ ةنم يزيلكت الا لع الو

 ةفلدخللا موسرلاو تاداعلا ةفرعم مزلي أم نأ ملعت هل لاقو ءايحا

 ة الل دالبلاو راطقالاو تاهجنا بس :دابعلا فانصا نيب

 ناي نم نكمل أو عالطالا ةرئاد, عاستاب 0 0 3

 كلت نم شا لب امو سانا لاوحا نم جيو نسم
 اع كام 0 تاو هبرقب دعقو 7

 دكان 1 م 7

 لكي ءايأر اهبل الا يزيلكتالا اهيتحاص نماهنعاهفتسب نا دارا
 ايارو ا نأ اديزي مف رخالا فرطلا نم هبناجب .نم عم



 2. تكرعا يف 0 مدد أبرم وب اا 1 1 يل يدنا نا 1 96
 يقع ا ا

 ْ' ش 111 0 هضمي ل 0 1 كرام

 ىلا نيج ارهجمت ميقا تفر ناحو معطل ا 00 00
 اهوحتو رابخالا فيت ءارقي اهب ماقأ نم ل ظ

 هيلا عم هجونف ينزيلكتالا امأ هلاحل ىضمو هلاغششال جرخ نم مهمو
 راد ام سرفت دق يزيلكنالا ناكو نيدلا ناهرب امعمو هترجح
 كلذ يف مالككا نم هسفن عنم هنا الا ماعطلا ءانثا يف نشلا رطاخب
 سوفنلا يف كاح ام ءادبا غاسو سولجلا م رقتسا اليو مانا

 ةرشع ةينانلا ةرماسلا

 ءامدلا

 ةريسبلا ةظحلا 5 انديس علطا دق يزيلكنالا لاق
 نا هرظن:رادا هنا دب. الو انلاوحإو انتاداغ نم ريتك ىلع
 ابنعا لمات اهيف لماتو دالبلا هذه تاداغ نيبو اهنيب ةنزانلا يف
 ةذ ىلع نريضح يف تبغر دف دال ذه لجل نأ : دابا

 ظ ةدئاللا

 ايسال لاوحالا نم ارا ايف لماتا تكمن خيشلا هل لاقف
 نم دئاوف ٌنطالدخا يف تدجوف لاجرلا عم ءاسنلا طالدخأ يث 202

 رابخالاو ك ثداوحلا نم هنفعيو هنيري اج نذذلتي نهنأ ثيح نه :



 5 كد يللا 0 2 8 3 نيجاج“ يس 5 1 0. دس 3 ها 3 4 سال را ال ا ما ا ل لا ع
 اسك.” جل "اجر ع - كرا لذ

0 
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 نم برقلاب ةدئامل ىلع رضح نمم ناكو مج فرعتو لقعلا فصن
 لكيت ةراث تناكف اهريغو ةيبرعلا ةغللا فرعت ةينايلط ةباش يلا

 بسح يلع ةيتنجالا تاغللا ن : رم ًاهريغ وأ اهتغلب لكتت ةراتو ١

 لئامتلا ةفيرظ لاخلا ةردان 2 ةعيدب تناكو نيرضاخلا تاغل

 1 يلب ع رصنتت ال ناسلل | ةحصف شاخملا ةئبان

 عم لخدنو ةقيرظلا تاكتلاو ةفيطللا ظافلالا نساخت قات لب

 2 بي عم مةيلملا ةيلعلا تمشابلا يف لاجإلا

 كلا دالبلا » ءاسن ف دبغي م ةندكل اطاتح برغتسإو كلذ نم

 وس 0 10 لاجرلا نع اًئاد نهاري هناف اطانمأ

 اذإو نيعبارق _يوذو نجاوزأ عم لا نيكي الو لزاما ةمدخ
 ةينايلطلا يف هآر ام فالخب ءايحتشسإو لبخم نكت لاجرلا عم نيلكت

 ةيطاخلا يف 2 لاجرلا نيبو نهنيب دحيم ذأ ؛اسنلا نم اهعم نمو

 مدنق يف ءادبي مداخلا ىري ناكو ةرماسملاو ةرواحناو ةبواجناو

 نهلا هيدقتب رداب. ائيش نبلظ اذإو لاجرلا لبق نهب ماعطلا

 بيرشو ينجإو بيرغو قيدص نيب قرف ال نهنم :م بيرق ناك نم

 نم نهرسي امن الا يناي الو لافدحالا لك نماركأب لفنحم لكلاف
 0 جادق هيف لاجآو رظنلا َكلَذ يف نعَأف لآعفالاو لاوفالا
 رادار نطل ايازطن نييقرشلا ءاسن دئاوعب هسفن يف هنراقو
 تالاطع نوت اهنال لكإو لججا نييقرتملا دئاوع
 00 _ فلتلا بابسا نم ضرعلل نوضاو



"1 
 يث نكرلعت نا اهنكي ةأرما لك نال ةيلكلاب ةلزعلا هنم عنمئال
 0 نآب اطزنم ف يشو
 هتبحا نر ملاوحأ اوحاو لاجرلاو ”اسنلا فاصوأ فرعنف تاراحإو

 يف تدعق ترم لاح نوكي ثئتيحو هنلعف اهبجعا امو هتبطاخ

 كلذ عمو ءاوسب ءاوس لاجرلا عم نوكت نم لاح ءاسنلا نم اظزنم
 م نع رشا نع علا لك عش ) منوع بح لعل
 نا ابكت دلل له نم ابا اما ال آرت حش ل
 دارا اذإو مظزانم يف متورث ةجرد ملعتو ملاوحأو مهافص ىلع علطت
 اهنا نجلا رم اير اهيلع ناب تالت امرف جورفلا نمت اهعنم
 يضملا وأ ءايلوالا ضعب ةرايزب الا جيرتست الف ضارمالا نم اضرم
 ماحرألا ضعب ةلص وأ ماخلا ىلا باهذلا ديرتوا ءاسنلا ضعب ىلا

 0 نا اهكب يبلا ليحتاو راذعالا نم كلذ وحنو
 ظ را وا ال 0

 صول مدالب 2 عقاوو روهشمرمأ كلذ 03 مهداوحو سانلا

 ملا"الو عت اع ةدايز تللع ال تدارأ ةهج يأ ىلا باهذلاب اط

 ا ناف ىلا ام رثكا اهب

 اهعطلاخو اليزنم نم اهجورخ ليلقتب اهلهإو اهجوز فرش ىلع
 يل يف تدارأ نب عيدجتو تأش ىتم جرخت نم تسيل ذل اهلعبر بل

 نسل تلق. ةلعو ببسو ترذابألا جرخت ال نم لم ناك تقو :

 نسح ناف اهبراقأو اهلها نبب ةيبرتلا نم ةنايصلا يف ىوقأ اذه ,

 2 : ١



 "اذهب لع برت, هز نكل لاجرلا ثارواحم نم هبلع نعلطي امد
 نال ءابحبإو ةنايصلا نم نهب قيلا وه اع نهجرخي ام طالدخالا
 دض ىلا م لاجرلا نيب ةسمالملاو ةطلاخلا ةرثك

 ءاسنلا باوتحا يف مهادو#ر | نييقرشملا ت اداع نأ كش الف كلذ

 ةأرلا فالتئا ةدايز بجوي آم كلذ ذا عإو منا لاجرلا نع
 اهاضرو اهيلع هنمإو اهب هطابترإو اهجوزب ا ريو اهلهاب
 ىلع علطتو تافوالا عيجج يف هريغلر ظنت تناك اذآ ام فالخب هلاح
 اهدنع كرجي .دق كلذ ناف تالاخلا فالدخا عم سانلا شياعم

 تاصاخللاو تاعزانلا أهنيب تعقوأ ابر مزاول اط ددحجيو تاوبشلا

 هذطو ةلئاعلا ماسقنأ و ١ لزنملا بارخو ةقرفلا ىلا رهالا لؤيف

 فلاخيال مكتعيرش لصا نأ نظإو نيباجتحاب انعرش درو حلاصلل

 يلع لاق ءاكحا رباكاو ءالبنلإو ءالقعلا ءارا ضتقم اًضياوهو كلذ
 ني باخ ةريد ناف. باب نهراصبا فنكأ ههجو هللا 5-1

 نوي ل 6 نير نييورع نسا 8 الا نم نمل

 0 لآ 0 + 27 ولو 0

 فنوضي# ةرظنب نا دب ال + هدهج ظنحت ولو نيمالا نا

 اونوكو ءكاسنلا رارش نم هللاب |وذيعتبا قورافلا رع لاقو

 ظ ْ ع



 نجلا

 اذه يوب امون تناجتالا رئاس نع هلزعلاو تزيل ما
 ظ مرش الخلادو 3 0 ني ةظفازقتل تاواغالا مذاختا نظلا ر

 ام لكن م عوج نواداس بف نق قي نيلكوم نط نيمرالات

 راما ان لالا نركز لوف نسيت ل
 1 يت اه ف لافيؤا ٌلْزَف نأ نم ةثئاخ تاذعؤت بَعرو
 مرو هيف اقتنأ نط أ هيلز تاذزأف كان كراك نإ آو لزاما

 وكت ال ةينبنطلا هللا“ نال اسْبطتو اًماكتو انت ابلاغ ناك

 ١ لقا نتفرطلا نم دولا ضصولخو قئياخخلا يغوانست ددغ الأ
 3 كتيرا نونو هني 9 هيَراوَجو دّيسلا نزتب كللذ دوي

 زكاة "روكي زا حما دعي تيكف ةبرنقاالو امينا اوان

 انكي ال تْيعو رتلكو هك ضخ الاَغ اهني نكي لد بلقلاب

 ذكنو مث يق تنناءالإو لائتنالاو ةعاطلا لآ اهعسي ال لاضتنالا

 قزاوجلاو اقلك نا خ زان ديل ىلا فس رك
 تافتوزلملاو لزاملا ةفرخرو يل | عاونأو تاواغالاو مدخن او

 مق رطغ جت دقو نم ةديك" ةشيو غيل اغا اهديني ال
 هنجردُت ذكيحت اهلغل اقزيغ هب عنم# نأ نم 2 اهررض ذيازتيف

 رارق اهرقي الو لاحت ءانهت الق ر اسيلإو ةعسلا يف

 الع ةترال انرلخ ةّتراخلا ةفاغلأ هذه تت انازغثلا هل لآفق
 .نرضس ال يرعبلا عطلا نا .اييير كا اداب

 اا هتنقت مخ .نغ القفا ةربخ مزح لع دا .علظت نأ
 - يحس سة ٠ تح جالس لا

 ا اح سم دسار
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 لا لاح و رهررأل بارع ج1 هيوم ةيزلا
 كاذكةيرجلا عملا درج كيال اكفاهيراقاواهجوزبو ام ةنالل
 نيبح نم نيالا الك يف دب ال لب لهجلا عم ةلزعلا درت كيال
 ناسنالا لع بقه ةيبزتلا" نسحح 0 | عت د :كألاسالا ةيبرتلا

 وهم لئاز رلا نع هدعبيو لئاضنلا ىلع هدوعيو هعابط يصير
 ةداعلا هذه َد 35 أو هلصأ نم ةهبشلا قرعل عطاقلاو هلك كلذ مامز

 اهصاصتخاف ةيقرشلا دالبلا ندم ضعب يئ.الك.انتداعل ةفلاخلا

 ةئراط بابسال تثدح ةعدب اهنا ىلع لدي ةليلفلا .نيملا هذهب

 برعلا دالبو ةيدابلا نرابرع ءاسنو فايرا ا ءاسن عيمج نأف

 لاجل نع نيتي ال راجحلا ضراو ماشلا لحاوسو برغلا لهو ٠
 فيضلا رازكاأك لاوحالا ضعب ىف نهجاوزإ ماقم نبق امبرو
 ةتراذإو لزاما س اوكي اخ اريثكو بناجإلا عب ما ذخإلاو

 لجرلا تنواع نم نيف تأ دقو نهريبدتو نمأر ف | الكوم
 رابجا الو ةازكا ريغ رم رابتخالاب هلك اذهو الا هلاعا يف
 غم ٍتدجو ال يريد تيسو يريف رمال ةلزعلا|ب عملا ن | الولف
 ىلإ ترسو جالا .نرم .نرم ةذوخام هد ةداعلا هذه نأ نظأو ندا

 اهيلع ممالبنساو اهب كرتلا !وراننلا لوخد دنعد دالبل هذه 4

 ا نم ةمدختل |و رثكاو او مثريغراقتح ا مربكو مع م

 نهاضر 00 اوفاخ نونم اورتكأ 5 يرارسألا نم 5

 اجلا اطياب يرعب لاقل نم روع اضل م



 شلل

 نوموقينيذلا م ةيمالا ةكحلا ضعت لاجرلا ت تكا 3
 |ورطضا ةعانصلاو ةرابخلإو ةحالفلا وجت ايندلا راو ناعما ةلاصب
 الف ءاضلا امإو 2 ليصحتو رافسالا ملزانم نم جورخلا ىلا
 يف ةأرملا نأ ىلع ٠ همز الب نمزلا أ لزاما ةمدخ ىوس نهيلع نكي )
 طلل الو ةمرخلل ذخت لف هل اهسنن ملست لا املي ال اهجوز تيب
 هنلعف ام لك لب كلذوحنو تيبلا نسكل الو بابنلا لسغل الو

 اهرشع نسحو اهعبط تفطل نم كلذف .اهسفن ملست نع ةدايز

 هتراما مايا باطخما :نب زبع بابب ءاجالجر نأ يور اك اهلعب عض

 توص عمم بابلا قد نأ دعبف هبلع هلجوز قلخاؤس هلوكشي

 لجرلا تفنلاف هيذؤتو هنم لوانتل نينمؤملاريمأ ىلع اعفترم ةارمأ
 ربصأ اناف  نينمؤللا ريما ةجوز لاح اذه هسفن يف .لاقو اعجار
 ءادانف اقرنضنم لجرلا دجوو جرخن بابلا د عمسرع ناكو
 كيلا وكشا تنج ام لثمكدنع ثدجو لاقف هناش نع هربختساو

 نليسفي نيلط ين الاب اهمدخي دسلا نا نيالا لاش
 يف اناو: ةقاشلا لاعتلا نم كلذريغ ىل داانم سمج

 ةلطلانعا نم ورا 5 5 ةدئاعلا ةدئافلا اف 0
 عيبجي تاق جوزلا نا ثيح مهلع فنثكلا نع الفخ ةبفاجالا
 نم دوي ال31 انتم 'ةمزالام نم "نا "اللف" ةلزنم .مزاولو ابمزإول
 هنال اهب اهجوزررضت وأ اهجوزب اهررضنالا بناجالاب اهطالدخأ



 ا

 ةمادلا .ةيوقلا ةوهشلا نم ٠ عيبلا اذه ثانا ءالب 00
 يف ةئاف -اهتيداع رسكو اهدانخال يلودلا لازت"ال“ ىلا
 دجتال كلناف ةيناويحلا | عونالا هيف 16 لع .تقو لك

 نم نريعم تقو يف الا اهتلغ دتشتو اهوهش كرحت اهنم ىثنالا
 داجيا نم. يكحلا قلاختا كلذ يف ىوط ام بسح ةنسلا تاقوا

 ةعنتمم تانإويحلا ثانا دجت كلذلو عاونالا :ةلسلس ءاقبال لسنلا
 را را ركل نم اهديري ام.ةداص اهسفنب

 ارو .اهتتايص ةنؤم اهنلا ةيفاك صاصخخالاو فلايلا اهعبط يتلا
 ةفلت وملا تاناويحلا ضعب غ .تاوبشلا ة ةروسا تاقوأ تيراقث

 يونا اهيف لقي ةلتقم كلذب.لصحم اهسفن نم اهنلا ريغ تنك
 يغبني امزيعو هب كحي لقعاذ عرنلا اذه لعج دقو فيعضلا .

 ااوهش ىضتتم ىلع عونلا اذه .داحا تلسرا ولف يغبني ال امو
 .متاهبلا نيب هلثم لصحي ال يظع داسف كلذ نم لصحل

 سفنلا حست الو رارسالاك لاجرلا دنع ءاسنلا.نا .اهنمو

 اهرس ىلع اهريغ عالطاب
 عامجالا وه انآ تاوهشلا ىلا سفنلا ليم ءىدابم نأ اهنمو

 نم ءاسنلا تعنم كلذلف هتياور دعب الا نوكي ال ءيشلل ليملاو
 نهلع.ةريغ مدع باجتحالاب. ترمإو بناجالا ةرضحب فشكتلا
 دا طي اظالجالا نم علان ١ نظن .الو دسافما يل اكو

 ش ةولخلاو 1 تناجالا ء ءاسنلا_ةي ةيور_نم.نوعونم كللزك. ل اجرلا لب



 0 5-5 ظ

 ةيوابورالا دئاوعلا نم ةبيرق دئاوع ىلع برعلا ت 0 0

 . رابخالا نلقانيو راعششالا ممدشانيو لاجرلا نئداحي ءاسبلا 7
 مثرومأ تناكو ايوق نهيف ءاسنلا نّرصتو ةيرحلارما نراك نكل

 لع ةفئاكتم نكت مو ةوادبلا روبظ نم هيلع |وناك||. ةشكيم
 نم ءالققعلا ماقف دئاوعلا كلت ىلع مثو مالسالا ءاجغ ةينذملا راتسالا

 لاوحالا تريغت هللا لوسراي اولاقق باطخلا نب ربع مهنم نييلسملا
 برعلا نم 1 مهضعل سانلا طالدخا دتشإو عامتجالا رثكو

 تاب 3 الهف بابشلا طالدخا نم.داسنلا ربظو مريغو

 هيلا يحوأ 1 كلذبرموأ لو هبلع هل ذا لص هلا لوسر لاف

 هئاضنقا دنع الآ اج هيلا يحوي ال ثيح هعم هللا ناشؤه اك
 ثيداحالاو تايالا ترتإوت تقولا كلذ نمو دئاوعلا ريغت كحب
 م تررلا يف ةلجالا تادحاو جيرملا نم نيت ءاسنلا بيب

 اوا ناكف جيرددل | ىلع بابحتا رمأ ددشو برعلا دنع لبق نكت

 00 زاربلا ىلا نجرخي ل راهن جورخملا, نم ءاسنلا عنم
 ةيلع هللا لج يبا ران تاج سيول فو يو

 ملسو هيلع هللا ىلص ينلا جاوز | ىدحا رع ىأرف راربلا ىلإ سو

 نعنمو عر 1 كانفرع دق 0 0 2 ُِ

 5 نيا فيما برم لورا
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 قغاوه نب تعمجإو نسلا يف مدقتم واريتق اهجوز نا 3
 كلذكو ةعم ةماقالا تفركو اهجوز ةشيعم ترطبلرغصأ وأ

 را 1 نأ 32 تاجا ةبشأ طاوخ 2 ت27 لا
 قتال ليلا نأ اكو لزنملا بارخو ةقرتلا ىلا مالا ليف رغصا
 انيرتغ هيؤرب اهننفن عت ال ةارإ مخك نوب ردع

 .. 00 85 قاظطوه 5 لاجزلا نم ورع دنا داير
 هلا بألا مايل لع مدون ببَس --

 | لزألا نرم جورختا نم نعنتمي ةيقرشلا دالبلا ةرارح ببسبو

 .نهلع اقر يفك ننال نم نك دب الف نجرخ اذإو نيت
 سالت شبل ول نهعال ةبرتالاو وج ةرارح نم نوقوجول ةيافو

 ظ شعب كلازإو نهئاتقغا لع ةيوحلا ضراوعلا ترن ال جرفألا ءاسن

 انوَح تايننمثلاب آل نيني ال غرفالا ءاسن رن كلذلو َنِلاخ

 ةارتلا ةديذنلا تاقوالا فيس نكت ائرو ضراوعلا كلف نم
 مدر دالبلا ضراوع نكت م 0 نهذالب ىلا نيهذ وأ

 لعب نا 20000 ةدحاو الفا دئاوع نكت
 مهلا لاوخا لتقات نمو اب وق يلا ةتعقب لاوحال ةبسانم هلاوخأ

 ةبسانم انغئابطو مكدالبل ةبسانم مكعابطف اًموغ رمالا اذه دحي
 انذالبل

 ةيببلل ةيونلا تيذاحالأو ةينارقلا تايالاف اهمورل لئالد اًمإو

 ١ ةراقك نهرا رنغ نع نكلزتغاو نيباهتحا ننناحم ىلغ



 و

 هرب عندو جانا نم كرا اها
 عتبو اتنيب قرف

 اهنإو ايدق ارما مداختا نك تاواغإلا ربا نم ناك ام !مإو

 ةقحاللا الو ةقياسلا اندئاوع نم نكت ملوراندإلب تلِخد ةعدب يف

 نم مكحف هدودح نع جرخ ام انيلا بسي إلف عرش اهب درب لو

 ءارمالا ضعب ٍدبع الأ دجوت مل ةعدبلا هذه نأ ىلع تئدح ةعدب

 يلعو ةضعلا يلع .ةمالع اهنأ را اهب الا مجال رابعالا نبا مهرل

 عمو تاواغإلا تديعتت هريارسو هتأجوز ددعتو ريمالا لاح بسح .
 : عيبج ,امإو مهظعتو ءاسنلا ماركا الأ مل مذاختاب اودصقي ل كلذ

 ما الو تاواغإلا نوزذخت الف معاقيط فالتخا ىلع لاهل
 اريل الا تركي الو ردان كلذف موضعل دنع إودجو ناو م

 ٍدجو اه ةفاك' مالا ىلع كمي الف ماظعلا ”ارمإلاب ههبشت بيس
 .نركت لف ةعدبلاب ثدج ام عرشلا ىلا بسني الو ضعبلا دنع
 دري ملف مورلا ايف اًعئاش.د ناكوالصأ 1 ءاصخ فرعت برعلا

 نيب حافلا ل ايعتسالا اذه نايصخملا ل ا

 لاجرلا يلا 5 ريغ سانلا
 ةبرالا أو ةبرالا يلوا ريغب مهعربعلا و هيا مف : ىلخت ل, نيذلا
 اين نهتنيز ارب زوج ربا رما يف ء|سنلا 1 لاجرلا ةجاح

 لاجرلا كو مينم متريخو ةيلرقلا نم سانجا يلعألا ايمي 3
 جيا الف ةدابجلا رولا نم ناسا لاهبتسا رم أ نإ 4

/ : 
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 انك“ ىلا ا نم تاتي تاوذ عنم 1 اداهتجا رع

 - لضفأ وه نم تلاقو كلذ يف 0 ةجوز نأ ىتح
 اهيلا نفاخ دجحملا ىلا تجرخو اهكرتف دجاسملا نم ءاسنلا عنب
 تعجرف اهنزيجت ىلع اهبرضف رعت ال 01 قيرطلا
 لو نامزلا دسف دقف نينمؤوملاريمأ اي تي أر ام معن لوقت يو

 لاف يح لسو هيلع هللا ىلص يبلأ نم راك تا
 0 ءاسنلا اورعا

 اهجوز ما ١ جورخلا تدارأ ارملا مزلي امنا

 امبرف اطإوحأ نم لهج ىلع ن 0
 دلا ىلا كر اهر مافوأ كلذ لتخ هل كدعت اب نطلا وب

 ةئيه ف نوكت نا اهمزلي جورخلاب اهجوز اط نذا اذإو ةقرفلا وأ
 كلذ عيبجن راسبلاو 0 لاولا

 مظعتلا باب نموه لب نب 4 اردزا و نط راقنح | هيف نكي م

 بجي ةسيننلا ةرهوجلاك لجرلا دنع ةأرللا ذا ةنايصلاو مارتحالاو
 اضن ةرهوجلا نا اك اهضرع نيشي وا اهنيشي اه لك نع اهتنايص
 دق امإو اهتهنب سخب وأ اههكشربغي وا اهنولب رضي ام لك ن ع

 عم نإكتي وا نطزانم نم نجرخي ءاسنلا ضعب نأ نم قفتي

 يت تارورضلإو ةرورضل الأ نهنم نروكي ال كلذف بناجالا

 يوت رع لو وورش عاجااو جرت نكي نان تروم
 محلا لب هل محال وهو ردأن كلذف ةينإوهش دصاقل ناك لب



 ليلا

 ىلا ةلئاعلا تيب وأ هنلئاعو هس 35
 لاعفلاو لوفلا نم هنوفرخزي امب هبابحإو تيبلا بحاص نيب

 20 ١ هل سيل يذلاريوزتلا نم هنوفلدخيو

 ىل هبعاط .رع ةجوزلا ذوذشو هنلئاع ىلع جوزلا بضغ ف

 اهنبب ةحارلا مدعو اهتمعن لاوز يف اببس نوكيف هتيب نم اهجورخ
 ملاعفأو طاوفأ نم ءاشني ام رصح الف ةليجابو لزنملا بر نيبو

 هدققو لزنلا بر فالتا يلع ىرحلاو تاواغالا تقل ام اريثك لب
 يلوال ةربع كلذ يفو رابخالا هذه .رم ةنوحتم ريسلا بتكو

 راصبإلا
 . .:رع فرغ هريغل ةودق نوكي نم فيك يزيلكنالا لاقف

 < لقعلا يفالو ةعيرشلا يف هنسحل نكي مل الخدم لخديو باوصلا
 مناط ىو الكف ةيعرلل ةبسنل اب. ءارمالا ناف باب
 ذخاي دحا لك نا اىف قافالا يف ةئيضلا سغلإو بكاوكلاك

 ىبسلا نم هبفن هب يقي امو وضلإو ناي بنس او
 م نودتقيو مهالخاو مثدئاوع نم ةيعرلا ذخات ءارمالا كلذك
 ندلا لفإو اهدعو اهخناشم نودلقي ئرقلا لهاف ما موتا يف
 اسّورو معاداس دلت كرمالا كلذكو ا 18 ا

 ب دارفا يف كلذ رشتنا اتسسح اريس اس ءارمالا تناك ناف

 ذخإو لاحأ بلقت ةناالأو اهترهش تلعو ا اهاح 2

 ةبسبنلاب لافطالاك مع ءارمال .ةبسنلاب سانلا ناف لالضالا يف
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 ل ايلا لع نرلا تعلطإو مورلا دالب 7-0 ماسالا
 ريغ لع سايفلاب اًيبهذم اًيأر هنع هللا يضر ةيواعم نينمملا ريما

 دارإو ىنقا نم مهم ىنفا الف نايصخلا لاعتتسا روج ةنرالا يلو
 اًيصخ درك سك كدب ضعب ىلع هلخدي نا
 لها نم ةزيغ ري ملو هللا مرح ام هنم لحت ل هب ةلخلا نأ هل تلاقف
 000 ايفا نتانلا لايثنا ناكت كلك دج داتا
 | نود ةيدابنجالا تايعرشلا نم وهف هنع هللا يضر ةيواعم

 0 5 "افلا نال نالت لأ
 نم سيل ام ىلخلا ىلع ءكارطي د دقف هميرخت م ن ١ هاسع ناكل

 كلذ دعبو اهعئارشو اهنيد فلاخي ام اهدئاوع يف ثدحيو اهعئابط
 دهتجيو هنهوتف مسجلاب كحتست يتلا تادلاك نوكيف هيلازا نكمي ال

 تاواغالا ليبقلا اذه نمو هنكي الف اهنم ءانشلا يف اهب يلحا نم
 رصاق *ادلاررض ناف تاجردب ءادلا نم مءاداس ىلع رضا مث لب
 ةلاداخو كلناع ىلا زال بز نم دعنف ورش امإو هيعاصا ىلع
 ديسلا نا دجو معاداس عم تاواغالا لاح لمات نب هبراقإو
 ةغيرشلا ةفلاخم الآ هذاغتاب بستكا امو [ررض الا هسننل تلج ام

 39 0000 هتريشع ريغ نيكقو ءرغلا

 ىأ تنب وأ زوبع ةارماك مثريغب اهيلع لوصحما نكي مهم ةبولطملا
 5ع نال مثررضب يفت ال ممدئانف لاح يل ىلعو نيريغض دلو
 11 مهبشب الا توكي ال تويبلا يف دجوي يذلا داسفلاو عاننلا



 م

 000 ل ناصر ان 8 00

 1 واو مس ع
 عيتريو .اهدجمن ا“ وعبق اجو ماو اهعش )ب ةيزذللا قتلا
 دودخلا نع'اهجوزخف ةيزذلا لظْيرفبل الا كاذ ام اهذدكس اهيلا

 اوضفرو مهلس نينأوق اوعبتأو ميزشو مز لع اوظفاخ ولف ةيلنصالا

 مو مدعس ىلغ ازارقسأل نيدشفلا يلرب اودتتي ملو نيواغلا ءأوغا
 . تفعاضتو لصالا نع |وداز ابكر كنب مهدعب نقاءاج تم ىلا ]وجادحي
 نم هنوثلعي-ام كلذ ىلأ' مهلا اذا" يس الو تلضقلا كلذ مْهلَع

 يذلا ثءراف تاقوالاو لاوحالا ددجتي .ةددجتلا تاحالطصالا

 ناك وا دابعلا يتب ةةاندنب كرعاوا داسفلاب ريتشا نع ذخوت ال

 قالطالا ىلع يضاعملا بابرا ؛رم وأ: قافنلا كهإو نيقلوتملا نم

 وع 1 'نأو ياما :

 ل جفطنلل| طاف الا ا ةويلا كم ِف دا

 دنا كلذكو قحلا عابتاب :قلخمتا "نيب كرعو قدشلا هيلع

 نإو عضم ضخما: اذه يف :مالكلا وبا هدير الا هدمت ال
 م لل فكنا ريع اع فاصوسل قضوا ل كارلا كالا

 ٠.1 +لافط سف كقراساطلانقاقأ: ناي



 0 يعظ 1 لجلك ىلا جاذجي ال رفأظ رثأ كلذ يلح

 مناك هتقاظ تمدح لع هنثث ثرقُ نمب هبشني نا بحي ذأ لكف

 معابتال يقرست ءارمالا دئاوع كلذك ةسمالكأب يكرس تكاذلا

 .تفئاظؤلا باكا ن نارام اقتل متت ىتح ذب ىلا دلب نمر سنت

 [قارقح" عينج ا ا ناك ناف اهسيئرل عبتا

 هن الو لاك غل رح لح نسوق ولن انه خس م
 كاوا واع لع“ قطا باير تلت للمال
 ا ماك لكنا كلبا نيكل نكشلاب
 ةرابعتالا ةارثألا نم رئابكلا :يناحاق:ةلئام هفاضوا .يفو هتناحيو

 0 0 اذكعو مهم لئاضفلا وود كلَّذكَو ملم الأ ب
 - نم ةسنكم قرت دقو مقالخاف للا كترل يذلا

 ىَرَتس 0 عاونأو يالا اوت تافيولا نس رثكا ناف هر
 هيلع بحي ابدا ماقو ماقتل ن 06 هتيرذو هنلئاعو هتيب لها يق كلذ

 للاخ كلو ُط اسايفو هتيشاحو ةتيرذو هتلئاغ هنعبت مايقلا قح

 هنلم نيناوقو'هنعي رش شوفان لع ظفاح 5
 اهزما لا داثنلا 'ىرط كلس نإو:اهريخ رنكف" هير هتعبت

 ري نيمتتلا لاوحا لمأخي نمو عضعضتو اهاح دلو منال

 نم هه عضتت ةراثو عفترت © 0
 تمصقو كلذ دعب مترما طحتا مث روبظو وهز ثاقوأ مجلع ىضم موق
 ليال ماظل داع, نامزلا نم ةذم ءاضنا دعب متروبظلا مم 5

2-64 
00 



 ا 00
 عدن هابط ريتا م ناد نيك كلك ىراكألا نا ظ 5

 كتيب يف ناك ناف رفسلل انئيهت دف نحن اهو "ارمالاو ءاللعلا نم
 روقي ةطسوبلا بك رم ناف ةليللا هبتكاف ةلئاعلل باطخ ريرحت
 ارق ىتش رومأب ناسنالا لغتشا راهنلا علط ىتمو دغ ربظ دعب

 0 ويس علا ؛
 هنع كلأسا نأ يسفن يف ترمخا ام تربظأ ذنف ازيخخ ع

 ةرشع ةئل انلا ةرمامملا

 ةتسوبلا

 اهتاذب ةمئاق ةلصم ةيوابوروالا دالبلا يف كلذكو ةيرصلا رايدلاب
 ةمولعم ةرجاب اهبابرا نم تاباوجإو تاباطخملا مالتسا اعأش ن ,

 ةياغ عم اطاسرا لحم ىلا اهليصوتب ةموزلم يفو اهنزو بسح ىلع
 ا .”تايطاخل | ٌليصوتب ةصوصخم تسي ةلضملا هذهو ةينمالا

 اهو كلذكر اجتلا لبق نم ةلسرملا رتاوفلاو رهاوجلإو دوقتلا تست
 34 7 57 ئي ا 0 هأضتتم ٠ ىلع يرج نونا



 : 1 ٠

 تت عبطلا رخ نع ردصت "تح ريثات اط نوكي ال ةحيضنلا ناف

 اموي تفقو ةيودعلا ةعبار نا ىكحي اكريصب لئاضنلاب عنضلا
 وأني تيك "هل تلانف نوهال هنع مثو ريفخ ج مج هلوح ظعأو ىلع

 - نشناف ميقس وه نم نم ليلعلا

 ل ىلأ نكرت الو ىلعب نيف

 يرازوأ كررضت الو يلع كعفني .

 7 0 راجتتاك لاجرلان ا

 رانلل دوعلا رلخورأفلا ظ

 كللع فو ل كلع 00 هللاو ال هل تلاقف.

 ظ تدشنأو

 اني نع اههناف كسفنب ادبأ

 مكج ا 00 اذاف

 ينأتو قلخأ 0 هنت إال
 مظع تلعف اذا 1 هع ملا

 انضلا يذو ماقسلا يذل *اودلا فصن

 ل بع ا
 ياسملا ىعسو هبلقريبطت يف دهتجإو ظعولا ماق كللذ دنعف

 ام هلوح نرم تدجوف موي تاذ كلذ دعب هيلع ترث ةديمحلا

 لاقو ىف تأر فيك هل ل م يشغمو كاب نيب

 كلي عفنو يتديساب هللا كتعنت

 7 4 ا ب تدب يالا ل للا ا
0-5 1 
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 لال

 ةرجأو ماج ةغقح لع فوفرلا را اه أع كاين دا ١
 . ىلع فوقولا مثدحا دارا ناق !هموديري يتلا ةعرتشلاب اهتاكرح
 ا وأ ةيلنص وأ هكيرش ومآ

 مزلي رمآلا ناك نإو قئاقت ضن الآ قرغتسي الو الاخ باوك

 + ”أ ركذ يذلا ةجولا لع ةطسوبلا يف ةيانكلاب هلسرأ غوت ةذايزهل

 هعبتي مث المجم فارغلنلاب الوأ ربخلا لسبري نايخالا ضعت فو
 بالقتا ةراخملا رومال لّضَح كلذ نف الصتم ةظسولا قيرظب

 ٠ ةرازغلا ركارم نتن رابخالا لضاوت ةعرس بيس سوس نسح
 كاذ ذا رابختالا نال ةقباسلا _:رامزالا ف ناك ان قالخ اذهو

 ,رفسلا ءانثأ يف مايا اهنلع يضم ناكف ةبتاكلاب الا لّضن ال كناك
 بلغاراجتلا لع ْعيضِن ناك اذهبو بولظللا تقولا فالصتال ارو

 مَحت !ك هنف رظنلل ظحال ضتونت ربل ةعنات تناك اهنالا ضرفلا
 نم هنعاسو ةنقو فر جانلا نكمت دقق نآلا امإو لاخلا ةعيبط هب
 ليك امو ادم جار ايو هيف فرضتلا بخ امو ها هاراشم مزاي اي امن لعلا

 عاقب عييمتج تراص 0 ربلا ةظسوبلاو فارغللا ةطساوب ذأ

 ةعرسلا عم اهتاهج عينج نم ةدرإو رابخالاو اهضعبتب ةلصنم ضرالا

 عيمج رابخالا مت ةغاس ..ريرشعلاو عنرألا فرظ يف ذأ ةمانلا

 انم بسحت يلاسنالا عونلا نا كيلغ ىنخي الو ةزوغلا تاج

 رسلا اذه هتامولعم يف درت ةعسلا ةدايز هبلطت نم هيلع لبَج

 هثورت :كلذب تدازف هب عفننإو هليقتساف ةفلخلا ِق انماك ناك يذلا

 نا ظ
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 ا ا .ةصوصخ ةييصملا ذه 0 لاك

 ع
 ةكسلا دوجو ماو اذه نلبشمنأ ل لاف

 ضعبو ندلا يف يف بتاكم ةلج اه لعج ةيلصملا نال ديدحا
 نردلا فو رطنلا ن. ةيلبقلإو ةيرحلا تاهخلا يف ةريهش تالخم
 عضوي اهتخو اهنيرظت دعب تاباطخلاف ةيركرم بتاكم ةريبكلا
 ٠ مغ هيلا لست يذلا مسإو اهيلا لاسرالا داري ينلا تاهجلا اهاونعب

 طئاح يث ةتبثم ةصوصخم ةئيه ىلع بلع وأ قيدانص كي عضوت
 يف يركرملا بتكلا يف اهريغو ثاباطخملا هذه عيت مث بتاكلا
 ةطسوبلا يمرخغسم دحال لست باعوا لاخم يف عضوتو ةنيعم ثاقوأ

 اهبابرا ديب تاددس يضيق ِتنإك را ةنيغلا | ايشلاو دوقنلا عم

 ضرما ةيرعلاب رفايسيو ل ١ ,ةمدخبا دج اهذخايف

 يذلا ةطس ةطسوبلا ليكول سي ,ةطبجم لك ىل ىلع هرورم دنعو كلذل

 | ل اههبجوت يصب اذكهو هتهجب اصلخم ن ناك ام ةطيلا كلت يف

 لرجل باور ميج يل ب يضنتب مالكولا ةنرعب !هبانرا
 تناكاذا ةرجإلا ةصل اخ هل يتات ةراتو هيلا. لسرملا نم ٍذخوت ةرامف
 . مفرظلا ربظ ىلع عضوت ت تايالعب كلذ لعيو لاسرإلا تقو تهفد

 كلت : دئاوف ن ن* مهو أن انيه ربالآ راصرركذا اهومهي ايف 00

 اهعلوهس ٍفيك و ىرقلإو نِملا نم ةيرصملا تايب عيد ع



 2 و نم هةطسوبلا 71

 تاراحا ءامنا هيف نيبم اهتطرخو ندملا مر نال كلذو هدصقي 9 0 0
 لئشمرتفدو ةطرخو سوماق ةنيدهللو عراوشلاو فنفطعلا |و اهعاومو

 أو ةرهاقلا ن . ةقشم ريغ ند هتيرومأم متيف ذ ةدوصنم ىدنتهأ 1 ع

 اع اك فطعلإو تاراحتإو لزانملا ىلع ةعوضوم رف اهب ن ناك 00

 لصحي كلذ نف سوماق الو مسر دلبلل نكي ل ثيح ةيفاك 1
 رفاسملا ذخا اذا نكل ةقشم ضعب ةفيظولا ءادا يف ةطسوبلا ةمزخت

 يأ ةناحما ضعب عم قنا ناب ةمزاللا تاسارتحالا هرفس لبق
 نأ تاباطخلا ذخايل ةنيغم مايا ف ةطسوبلل تلاع ةيدال
 نم دحا عم قنا اذا كلذكم ةيوعصلا تعنتيا كانه تراك ٠

 يلع بتكيو فرظيف اهلعجيو هتاباطخ ررحيو نيروهشلا سانلا 032
 هنعليكولاك نوكيف ريهشلا كلذ بأ هربهظ 20١3٠

 تنك ام ريغ فرعا ملو يلابب رمالا اذهرطخي مل ةيشلا د 2
 موحرلا ا يدلإول تاباطخ ضعب لسرأ تنك نيح لبق نم هرهعأ 00

 دجأ الف نيمويلا وأ مويلا رظننا باطخ لاسرا تدرا اذا تيل 200

 هع
+ - -1 0 2 

 0 "0 د 1

 .عذلال لراس ا

 نيرا ةطولا دال عجر تش متاظو ناكل ءامل لع 00١

 رثعأألرجلا لحاس ىلا باطخملاب هجوتا ارو هعم هلسرا نم" 0٠

 ظ اذإو دوعا من 4 عج راف هفرعأ ا عقلا دحأ الف راغلا ضعبب 00

 وللا لهس اذإو دقي ام ريثكف ينم هذخإو ادحا مهم تفداص 1
 0 نمربش دعب اج نبأ ل لاو فاما لا

 + لات" اليكفا 2(. د 00 1 1 ا 3 وك م0 1 يق 1 ٠



0 

 0 وعضو ف ذدعلو 1 ع ةاعساأ 00 مدقتو

 اهلبق نيتتيرطلا رم عرسأ ةقير طاأ هذه تناكف ةيواستم داعبا

 موممل حرصي 7 را كولملاب ةصاخرئالأ ءادبم يف تناك اهكل
 عيج هيلعتسإو رمالا اذه عستاف دعبايف الآ اهب عافتنالاب سانلا
 ربلايف عستإو هراختلا رما اشف امو هعفن مف هنينإوق تنسحو دالبلا
 لاعتسا ىلا اعيج اوجانحا للملا نيب ةراجتلا ىتئالع تدازورحبل]و

 ىتح ناك دقو نمز برقا يف مدوصقم ىلع لوصحل ةطسوبلا :
 اراك للك نيب فلومرك آو لوحلا تاماظن نيكل نط را
 . ليصوت ف ماهحلا نولمعتسي ماشلاو رصع ةيقرشلل دالبلا ف اهدق
 نأ'لاقيو 0 خيراوت ىلع 3 نم كلذ ماعي 0

 سرك زا فز لع را رفة 0

 ل 37 الرش 0 ا

 راطفالا نمر طق ولخي ال راص نا ىلا أيشف ايش اهرما عسي تلاز
 اا طم ريكلا نما ضعف دجوي هنأ ىتبح ةلطسوب نع

 . مداخ هيقبذ ةراخ ىلا ةراح نم تاباطنلا لق ةصوصخت ةطسوب



 ولا

 0“ ا ع

 و 4 , ل

 ا

 ع

 برغي الو اهمسأبب حرصا ال ن ٠ ةنوثكملا ةردلاو ةنوصملا ا : 5 ش

 اننجوزو نيتيعلا عرق ةرضح اهعترو اهعبط فنطل يلايخ نع

 7 فا الا ثم دعب 1 0 ءاش نأ

 فطللا ةميشعو 0 م ةوصل اي 0

 ةرضح يزيزعو يتيفر ةريك فاسو دن مع رن ردلقلا ٠

 الو انرماب ينمتعالف زيلكنالا .دالب نيدضاق يداك اجاوبخجلا
 اننا زاجالاو راصتخالاب لوقلا ةصالخو انرفسو انبايغب ىلغتشت

 507 هتافنلا ةدايزا انبحاص نم نوركاش زازعالا. نم ةياغ يف

 يبأحو :ادنان ةباد :كلذه + ..اركتتل ديراو ةاض اذيز ١
 يدابم يف ذخا ديتف نب دل ناهرب اندلو نما نم قلك آم ادلب

 ءاعد ةكربب 0 ةيبرعلا ةغللا لوصإو ةيزيلكنالا: ةغللا
 يفإو انرطاوخ هل حرشنتو اننيعا هب رقث ام ىلع لضحت' هيدلاو
 موي نم اف داهتجالاو لاثتمالاو بدالا نم هيف الب هنع ضارل

 هللا لاسنف حاختلاو ةباجنلا تامالعو الفلا رئاشب هيلع رهظتو الأ
 هلها عفني ىتج نيقيلا ننسي تغَو نيدلا: يف .هبقتي نأ
 نيلسلاو

 نا كوجراف دالوالاو تاوخالا نم كدنع ام ليق نم امأو

 هانعبج أم ميلِع يرركت ناوداشرلا قرط نم ايش موع يبتكت ال

 دارا ةيبرال داشرإلاب هرسرملا الط ايا بلؤملا.انابك فيس 0١



 ال ين الأ رثالا لهس دقف ةبنيكلا هذهب امإو باطلا خيرا
 .ام رهزالا عماجلاب يتماقا ةدم ينالرصمريهاشم نم !دجا فرعا
 كلزذكو ملعلا بلطب يلاغتشا بيس يلزنم ىلا الأ هنم جرخا تنك

 ًاصوصتخ اموزل اهتفرعمل يرا.تنك ام ينال اهفرعا ال لزنملا ةرف
 ةيوعصلاو تلاج ام ةلاحلا نا نظاف انل : ككم سيل لذالاو
 تلاز ام

 رهدلا مدع الو كلذ يف كيل سأيبإل يزيلكتالا لاقف

 ةرهافل ايب يبابحا دحإل يئاباطتخي عمابلسرا كتاباطخ كللاثمأ دوجنو
 بوتكملا ذخاب هيلع 3 كلزنم لها . ىل ابليصوتي همزااو

 يزيلكنالا فرصنإو هل عدو جشلا هرحجشف انيلا هلاببرإو مهم
 : ظ ظ هلاغشا يضنتل

 ةرشع ةعبارلا ةرماسللا

 ةبتاكملا

 هيببإو وه لزتعاو ساطرقلاو ةأودلاجرخاف مشا | امإو

 اكحو ٌحاِصن هنبض هنجوزل اياطخ ررجو سانلا نيعا نع نيديعب

 : هاروطو هتركف نم



 رذعتيو عبطا اك هلربصتف ةميمذ اًقاصوأ ةماقالا 0 7
 نا كوجراف عرب ةيش رح رهتثستف دعب أيف امنع هليوحت 0 0 7

 ذلفَو هدالوأ ةيبرب هفرصي اه هلام يف ناسنالا مم

 ملل نحو ذل يابو امث اندالوأ نأ نيبلعت تا
 مهطعاف ولمس نإ نأو مهضراف |وبضغ ناف الذ ضر ةليلظ ءامس

 7 2 1 : 3 ا 3 طر

 تفارو , كلذ 3 ناف 0 5 | نم نر قارنا
 ظ 0 اعملو امل 1 ٌكعم ميكرشاو 4

 .ةينيدلا ا نم ميلا هنيقلت ام مههذ يف تبث جيرذخلا ٠

 ارو هعنن نمرثكا ه 1 ناك ايش ملعت ناف

 'فرصلا نم ل مزلي امن كيلعالو باتكلا ىلا تالزالا يطينال |
 .نم نأ كافخي ال او هتنم ميظع لع لزجأو هيلا لربك ل

 . كنايح اولهف ارزش ميلا يرظنت الو مهئدعباف اولأسي م

 7 520006 د 5 نا انكو ةيدالا افلا



 7 0 ار ماكس مكر متاةرح اراب كرظن تحت لولا ْ
 0 0 اوعبطتي نأ لافطالا نم مريغب مطالنخأ نم ٠ نجا
 0 نإ تجاولاو سلا نسف ن بال ميال ربك يف مه ٌرضنف ةيضرم

 2 5 0 تنرتلا تنأ ناف هنم ملغ ىنخي أم ماب ناش

 00١ اتصضور اا ةيرتالا نم هعيفتول زب تالحت نم

 3 1 نأ أوهجوتي نأ ََ نم ىلوأ ناك تاشورفملا د ايش وأ اريصح هي 2

 . لالا ع دوما ن رم قيضتو مسالم بارتلا نم. عنتق ياتكلا
 0 ارو محصل ل ندع لك نم ليفلا مهلا بديو مهسفأنم 00

 000١ الف دعمت دئاوغ نييدكلا ضعلو اضوصخ برحلا اد هنه شن ١>
 1 : 3 0 نيدلاولا مش راركت ابلقأ اهل ”اندالرا لضرعت 20

 0 ىلا راهنلا لوا نم اهنورركي ةدساف تارابغو ةيذاك
 3 د 8 هلقعو هروصتب رضنف اهاظفحي اهرف مدنع لفطلا ما

 00 نأ يرغص يف يندوم "لع هبترم ناك ام ينهذ يف ار نالا
 0 | هلا ىتح ضوصالا ليات لباحتا كل نم ءيشب هللا

2 

 0 0 . يبرض وأ يندعوت بلظ اه لقاب تيتا وأ تعنتتا نإو هب هيتأو

 7” اندلبف ةجوزلا مدخي نم انف مدخلا ماس 00

همدخم نم انمو ريما ضننيو تعلإ سكاو يرلا لا
 : اذن 

 هل قدي دي اذهو هيضويو 0 دلع 0 ديلا ءاذغ نك
 1 لهي

20 
 يف

0 16 000 5 

 1 اخد
 - يلو

1 

 5 و ا 3

 تان ل

 01 ن7 ا نعل ارك وللا 2 والا 2 2



 هينوضلا نك 0 لا ةييارعد يخل هيدا

 دنع" هزلغ ةن لفل آلف ترانملا د ةيفصعلا كاوهعلا لزرع 0
 ئِبونَذ لوم تازم ةلاج ف رظحم ا هاوطجا ل باتل نيج"

 تمعرلإو فوخا ىلع بئتزت وأ ممءان_عابرضأ' امكرف بنوزضملا
 نم. يملا نم مهكمأ ام لكب نوبخت هدي نح مصاب اعاشجملا 000

 مهاجما اهرو هدي نم آب ىبح اهمر اهرببت نوييزاكيتنرزيغ 20 ١
 ىتبتفا غابطلا ةسخو ةاندلا بايسا للا تاللعتلاو تاجا الا 3

 قتيلا مدالوأ ةيبرن يف ذابالا ذوتختم نأ ثيحو مرتع لوط مهق 3
 لاح مهدالولا لي ضرخي ال نات”بجإولا نف فرشلا باستكأ الا 22١

 نييذوم مدالوا ةيبرتل اونزام ترإو دنضخلا اذا نحيا كرت 8
 مهع ردصي ال ىح لافنلا' رحب ةقأرلإف بدالاب نيقضوم 2020

 . نافطالا قولماعإ ةفازلا. نم مدنع اًمت بيسو انس ناك امتاالا + "٠

 مث ةريضفللا كحلإو ةزيغصلا تاذلكلاب مل نوثدنبيف مهس بساني ا
 غلا بجو لعنلا ىلا مسسنقتا نع نولثبف اذكقو اهقوف ام ىلا اهتم
 مهلا اقانلا ةكحن وا ةللك لك يقام لع ذاعنمالا رخالشرا اذا تضوتسخ
 كلوخعراف ةققرلا ظافلالا معيطافم يف لمطتسإو ةقيقدلا ةقئافلا نم

 نع يلا هنيلسرت كئاطتخ لك يف 'ينيربخت' نإو ينفصنب يلتعت ن أ

 دق:تانبلا يتاوخا لاخ نع اصوصخ هتجتزدو مهنا لك لاح
 . ,مالفنابرضج هبخاصل بتكي" نأ ىلع يلكتالا انتخاض مهكشتا
 نأ نمابالو انيلا هلسري وهو: تاباظخلا نيت هلاسزلا قيبغرتناه 0 ١



 0 1 دمنا نيذلا عب ماخديو ارضرو هجن
 00- لكل لف قاسيا اقيصوع نوكي نزاىؤالاف ايده ترع
 3 ناك باننا نف ف نوكي ناو لالجو ةنيكسو زأقوو هقق
 5 نان ظخ انك ٍبدالإز ويش مدا

 د ارجعريلا] ملغ قو ايننخا قالخالا قو ايرعشا ةديقعلا قو برعلا
 | ةزاهع لول مح مهي نأ مزلي الو ارك تدع اتاك تيدحنأ قو
 . يوت وعم
 تراطجتي تف نيتسف نيل مل منه نا دع جرجب م رلطخا
 نأ كالو هيف نولي رخااك فصتلإو عكاذملاو ةغلاطلاب هيق
 لوطي الأ ةركن اولا تاقرل نيب ةلطتت بما ةضخ .نركت
 رَضلا عم كجرإَو متينب فتضتو معركق ديت سلا ميلع
 ١ ةقليزل ةبجوملا بالو .ةيصتا قرط م ىكلست نإ انلطم
 1١" تحت شن مجمدجعلا يدع ناك ةحيزملا -افصو داهنجنالا
 1 لا ليا ىقذوخر فمعحول نيكول لكلب يلم نم
 2 عا كلذ ناف قاوحالا نم كلزيظي ام بدقب ىلع لافطالا
 ناف بزغلإَو ىتالاي توكي اغ رثكأ معغز دايدزإو مترا
 دولا تح ةغرب دهتزو طق ةرحاظلا ءاضعالا يف ربي رعلا
 قع | رو تاسعا دج



 يل افإو كادي دل رس ا ريح يرن ايوا 0111
 نضارتمالا ليس ىلع رركذلا :ليكولا نم هيلطاف 0 نال
 ليزجلا هريخ ميلع ل هللا قدغأ كاوا انبحاض هل نذادنف 00 ا

 ١ هنأيبب ةررخو هنأنبإ هررح > ”ليمحي ليدحا درلا ميلا اندرو 3

 تفيرشلا معلا مداخ : 1 00 58 م ب 5 : 00

 ةرشع ةسماخلا ةرماسملا
 ةحالملا :

 هلاسو اجاوخما ىلا هجوت جابصلا دنعو هفرظو باوجلا مخ
 مث ةطسؤيلا ىلا هلسرإو ةفورظم لخاذ هعضوو. ا
 ذهجاف نفسلا ركاتت ذخال هياء كلا بنكي 31م ناس"

 ١ دعب مث اهل اماركا ىلوالا ةجردلا نم نيتركذت هدلوو جيلا اجاوخلا 1 ٠

 ٠ اوهجوتو ةبرسب اهولزنإو مهعتنا اوذخإو ةدكوللا ىلا اوهجوت كلذ 22020
 00 ثنا ىلا اوراس را اخ ذخأ كانه نمو رجب هجم لا 3

 حل اييح فيس لك طال ةووزيكل اهو ١
 ١ مشا هر د لا كيب 6 0 9



 ْ ارش 1

 وانك هير ال ناسنالا نال دالإلا رابخا نم كوغاب قربت
 انك اديرلا دقه يف رطن ايفو ههررن لطإو هيل طقم لا
 نم ك3 بسانيو هأزا ام عيمج كل حرش ىلاعت هللا «اش تراو

 .:نروكيلو انرانآ لع ينقتل اهدصقت يلا دالبلا رومإو ثداوحا

 1 انرابخا نم ع كدنع

 دوال داب رم دهتلا دقو دولا دكا نحن ةطمتااءانإو
 مل يبارتغا لاح كايا يركذت نم. يل ام تلاع ولو قارف الو دعب

 ةعول كل ءادهع و ةعمد كلل اقرت

 اهيمدل ا نيغلل تنكقك ان كيركنذك"

 يف هل نكي مو لابب يل نكي ملرنسلا اذه نأ نيبلعت ثنإو
 ردقي بايغلإو رفسلاب ردق ىو نوكي ردف أم نكلو لاجم يرطاخ

 بايالأو دوعلاب ْ

 دب ف لينم قزع دللي _ د انام نماملل لظوف ىنالا
 دهملاو دولا كاذ يظنحإو دهعأ ام ىلع ةايصلا ا: ينوكف .

 تاقوأ ةأنعج امو ناعنلا ميدن عم يئاطلارمأ نم ناك ام يركذتو

 يميذتسإو ةركاذملا تاقوا دالوالا ىلع هتوالتب ساب الو .ةرماسملا

 . دالوالا يفلبو باج ءارو نم نكيلف اًئيش تلوانت اذإو تباجتحالا
 كل تكرت دقو ةماقتسالا ىلع !وماد ام مدع ضار ينا تاوخالأو

 كيتاب ةضف فلا نيعبسو ةيناث نع ةرابع رهش لك اهينج نيرشع



 مما يدعم * ا لش دل لآ 5 0 0
 2 دالب كلسطوا د١, لو 0 2 1

 هذه -كامورع العلا 3 نيك أو

 ةجارلا ةياخ يف نراكف هيلف ماو روطخو ركذت درجت الا رومإلا
 راكذتلا ماد ناثدحإ تايلثو نامزلا تاريغت | 2 ا

 0-20 ةبهل الدم راهلاو لبللا بقي راهقلا دحاولا هلا لوش
 اروطسم باتكل), ىف كلذ 0 داقتم

 نا لقاع كشي إل هل لاو يزيلكنالا ىلا هترضح تفنلاف

 مخعأ نمو هظع ىلع لدي اهظعو اهعناص ىلع لدت ةعنص لك
 تيكر ظناف هريخعتو رجلا اذه قلخ هتردقو قلاخلا ٍظعب ىلع ةلدالا
 اح هيف نولخم هتنكح رييدتي لاسم هل لعجو هتردقب ءارجا

 نم عون يي 0 راج رقم هلعجو لاكنشالا ةعونبتم
 هناش ظظعا اما نم ءابش أف هنكسأو عفان ا

 ناسنالا عوبل 0 ديلا ان نب راو هناهربر بظأو
 لكلا اذه يف ةنيفسلا,لعج نا ىلا هلقعب هللا ءأده فيك ظنا
 ؛ عيدبو هتاننفت نم اهلا فاضإو بيرغلا محملا عضولاو 6

 رصانعلا نم هلكفو هتداراب 2-5 هترادا يفبهب تر اص ام هناعإرتخا ١

 هعربم عمرجلاو اهتزق عم جيلا, ىرتف هدي عولج تراص ىتح
 ' هي عرس كج لك هقورم عم بشخإو هعالمص عم ديدح او
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 ةيرثز

 كاربتربملا بكرملاب اذإو كربجو رجلا درو ولهو ظفلت ريغ نم

 بوكو دنع ناك اك رجلا بوكر نم خيشلا جاعزبا يزيلكلالا مثوتف
 ةرضخحأي لاقو هيلسي هظافلا بذعب لفإو هيلا ىتنافريلاروبإو

 ظ جرح رجيا وكر لف كردص يف نكياإلو خربيال زييشلا
 معلا ضماغ. نع بفشك نمو اجاوخيا ةرضحب اي خشلا :لاقف

 ذأ تمف نظولإو لهالا تركذت اثإو تمن اكازيإلاب سيل هجايس
 نراسنالا ركذتي تقولا اذه يف نا ةريصلا اذاي كيلع ىنخي ال

 هبأرتأ بعلمو هنطوو هبابحأ ىلا نحر هدافحأو هتريشعو هدالوأ

 هتايع لوأ مايأ هيلع دوعت أمو هتافول ام ةقرافم لع 0-5 هنطعو

 رفسلا *اهتنا دنع هيلا نوكي ام لابي رطخ ام كلذ ىلا مضنأ دقو

 ةماللسلاب ينطو ىلا دوعا لهو ةماقالا كانه نوكت فيكو يلام
 ةفاوت اهدلب ىلا سفنلا نوكت نا دشرلا تامالع نم لبق دقف

 هن صوأ. ام قيفرلا اهيا كبلع ىنخي. الو ةقانشم اهسأر ظفسم ىلإو

 نأ ىلإ هئابأ دنع نفابي هتوبات ليبخحي ن ١ قيدصلا فسوي هلل ىق

 91 يخف هئابإ ماقم ىلإ: هلو ملأ نم هجرخاف ملكلا ىسوم 8

 تيسأو او ماهوالا هذه تيسانت يبكلو .يرطولا, بحلب الا كا امو

 ةيس رابخالالضافالا هلاقراب :ت ييساتو مانبالا هذه لا نم لق

 عيول : رضحإو ودبل 0 لايم لوقراهب رافسإلاو تالقتتلا حدم
 5 لاقورنس رب يلع نيالا عمال فبل هللا ةهجر سانلا

 ٠ .وقوله  ١ رقاع نوكيا .دولو



 حالص 0 نيو كم رام امل نا 1 .ش
 دانعلا ءايشثلا ضعب لقتل ةقثال ةروص يف اهلعج ناىلا اهناش 0١

 صوبو بشخ نم ةيكرم سمإور |ولمعتسا ناب هتريشع نيب اهتلدابه ٠

 مال نم رلكو نانوسلاو رسم نيس ل ا
 اهنوفوجيو راجالا نم ةظيللا لوضالا نوعظتيو اكيربأ

 تانإوبحلا دولجب اهنوسكي ةريغص برإوق نولمع وأ اهيف نورفاسيو .
 هذه ليعتست تناك ةنلاسلا مالا نا ىلعاليلد اذه ناك ارو
 نونس اهيلع ىضم اهأ ىلعو ملاحترا .دنعو لاقت لج يف ةينكلا
 ترثكو مضعب يلع فلخلا ددرترثك الو كلذ ريغ فرعن ال

 ةرئاد عاستا تبجوأ ةديدج قيالع مب تربظو مطالبخإو مهنفلا

 لوالا نمربكا مح يف تراصو مدقتلا يف ننسلا تذخا 7

 سانلا لهجل لخاوسلا نم برقلاب الآ ريست ال تناك اهناريغ

 نمب مهتفرعم مدعلو رجلا سس ىلع ]وراس اذأ ا

 قل عا نايلع لعبلنيو م ليل كاسر عسا
 لحاوسلا يلع ةدوجللا دالبلا زابجا ىلع اًرصاق نراك ةحالملا
 ربح فاشكتسا راص نا ىلا لاخلا اذه ىلع يتب رمالا نإو طنف

 . لامعتسا ىلع هقيبطت قلخلا نكما كلذ دنعو هصاوخو سيطانغملا
 سات تقولا اذه نمو اهلا ةلصوبلا ةفاضاب ةحالال ةيضاخ
 عيمج اوفاطف روجلا لخاد لغربلاو يطاوشلا ةفرافم ىلع: نوحالمل
 دالبلاب امولعم رمالا اذه نكي ملو اواش ثيح اوراسو ضرالا عاقب
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 6 طرا 1 أم أ د أم 7 لوحي هتدارإو

 فاول دال 0 توم لج ىلع كلذ بس لص رب
 107 ةلطلاب الو اعدشو فضارفلاب يلي ال هحاوفأ نعش

 ناسنالا عون ىلع ىضم دق هنأ يدبس 0 ٠

 . ةلزعو 00 ع لاك هيلو ةنيدم ةسرلو ةليدغ تانحا

 يف ةهبقم ةمأ لك تناكف ذ ةحالللا ملعب ملهجل ةلقو ةنوشخو شحوتو

 لك ناكف اهإوس قلخب ا لع الو اهادعتت ال اهيف يف يبلا ةعقبلا
 منم ناك نم نأ كلانه ام ةي خو عفانملا نم 0

 يطاوشلا نم ديصلاب عفتتي ناك انارئازجلإو لحاوسلا نم ايرق
 نم دْهاَشي ام ىضنتيو هنم بيرق عضوم ىلا 3 5 7 اذإو
 ةحالأم اب لغتشلا نم لوا نا لقعتب جاينحالا بسح لاوحالا ددجت

 رورم راركت كلذ ىلا مركف ثعب ام برقإو لحاوسلا ن اكس
 ةروكت تاضيغ نم ءاملا هجو ىلع راجتثالا نم ةظفاسلا ءايسشالا

 ينو اهوبكر كلا هجو ىلع رت باشخالا |وأر الف مهم ةبيرق رئازجب
 ناب للبلا نم يث ةروص ف اهوروص كلذ دعب مث اهبروص ىلع
 ةعفنم بلل اما رابتلا عم تراسف اهريغ اهب ]وةصلا وأ اهمرج |وبطس

 يك مرغ ىلع موبهلا وا بلاط ودع نمرارفلاك ةرضم عفدل امإو
 1 اا ةرئاد عاستا لبق لئاوالا دئاوع يف

 نردلملا نع مللزعنا ببسب نالأ ىلأ ةنوشخا ىلع ةيقابلا لئابقلا
 الف ةعساشلا عاقبلاو ةعطقملا يراربلاو يراعصلا طسو مهماقإو
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 ةربالا قف مم ؛قرؤ نم ةرئاد الا وف اولعجلو قكشلا
 اغلا يدوخ اولعجو ةيزاسص ماسقا ىلا ةمنم اننكرجب تكززعت
 قفا يف كرخلإو قرشلإو اهفوق موشزم ٌزيقتسم طخ لع وكلا
 نع ماما بكوملا رخوم يف ةيلغلا أوقلغو لؤالا لع يدون ظخ
 ةيلوالا تابوعسملا هي ثلاز تقولا كلذ نمو ةفدلا يرومام
 نم كلذ ىلع رمالا راصو ةيلكلاب :ناكلشالاو ةفوخملا قرع ةطفتناو
 ليدبت الو زييغل هيرتز ال قالا ىلا ر شع كلانلا قزفلا ءادترأ

 رثا بلع ففي ال امن اهز وص نينكتو للعلا قيلعت ةيليك يف الا
 ةراغلاو ةحالا ا رمأ ظفأ م نم اهعايرورض هر سلو ةخالملا

 قاللإو قاحلا يف نسانلا ناش صو ناؤحالا غنج كلذب تست
 ىحن مذقللا يف ثذخاف ةعارزلا لاونخال ةيلكلا ةدعاسلا كالو
 ندملا ةدايز هِنلع تزف كلذ نم ةيقافرلاو ةورثلا ةرثكو وهلا

 ةريخضلا رهنالاو_تازيجما زاوج ىلع ئاخلا راطنقا دعو مدقتلاو
 ءاطغلا ل كفشكتاف هسنن ايلا اوزاجت ةئيرتلا عاقبلا ايقزغنشلاو

 هلابسإو نذملا نع يبراغ ىتن ماب هوم لحاوسو رئانجت نع
 مطاط كحت رهاب غولخدإو ملغ دنبإلا تضوا 3 واخ

 مدالب عقنو ممفنل اهتمدخ غيم مولمعتساو رجشرا لع اوذوطتاو ٠
 ولع مقوطس تيوقو معزهش كلذب 4 .اتبلما غل ال
 ايضلو مشع ةرئاذ 37 ريقلا ىلز الو هرواج شرم
 لمال ثعاب .كوا وفا اذه“ ناكق ٠ اذكهؤ مرانا ع ريسلا يف
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 0 ناك تن ناو سلا دع مع ينال نرقلأ نم 5! هيزابر روقلا

 ناو هشو ةيماشلا لخاوشلا خاكس دنع قرشا دالب يف كلذ لبق

 دنع ةينخ ديدن تنيطانقلا ا

 بيضقلا اهبستكي يلا ةيضاخلا نوللغي اوناك ارو ةفلاسلا مالا
 هذاك ربحا اذ هنس دعب يل ةلتظقلا ذنب ديدتلا ره ريغصلا

 كل هنا ىلخ اًماد نوكي لب هتافات ريغتت ال 0

 الأ برا قرشلا ةهبج ٍلخت كلذ نمو بونحلا ىلا لالا
 0 ماد هاذا ةيضاخت ولقي ال اون

 ةعظفأ ىلع :نيندوع نيطخ وسر نآب نفسلا ريس ىلع ةيصاخلا
 ظعنلا ىلآ كلذب اؤدتهاف انيق ٌبتيضقلا |ونبتو ةريدتسم قرو

 ةيضاخ تللغ نا ىلا ةدم كلذ' لغرثألا يقين ىقألا نم عنرالا
 وك ةعوضوم ةكرحتم تناك ىبم اًماد لاخلا هج ىلأ ةرجالأ هانغا
 يلا ةيوغضلا ثلاز كلذ دنغوت ةركلآ طق: نم ةلظنن ينل يق ركَرم

 نمت اونماآو' راج زاوج نيحالملا ىلغ لبسَو ةخالللا قت ت تناك

 بلع ذاحتاب ةروكذملا قرولا ةناعق نع ارتتكا مث لارا عي
 قوف موعت لفل بنشخ“ نم ةعطق يف بيضنلا تبث ام 3
 هيلا دعت نكمل هازال ةفرعم يف امولعتسنإو '
 كتوزاوتلا ةليلقتةربالا تناك“ ةلّألل ماث“ ماغلا وجو مدعو 3
 ا مالا نهزينك لعششل كلذ نق ةيبيرقت .امهآلدز

 ةيتاولكسا ةبلع يح تبغي نئارا روت وف ةكرجم ةربالا اولعج
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 كلل بجوت .يبلا طوطخملا نع جورخلاو اهيلا فارغالا ل
 ظ كلذل مادتها فيكف اهيلع يثملا ةلالا

 ال اهنال ةيفاك ريغ اهدرفب ةلصوبلا نا يزيلكتالا هل لاقف
 هاجتالا ىلع ًالصا لدت الو ظنف' ةيلصالا طنتلا ىدحا هاجتا الا نيت

 عيمج كلذ فرع دقو دءاسب الأ ةدودحم ةطفقنل لوصولل مزاللا

 اوناعتسإو اذه ىلع اورصتقا موكل ةيضاملا نورنلا ة نيحالملا

 كلذب نودنيب أوناكف رافسالاو براجتلا نم هودافتسا امب هيلع

 نوحاللا نالأ لعني اك عاقبلا نم نودصقي ام ىلا لوصول
 لعفي اكو ايندلا ماسقا نم تاهج ضعب يف ناهنخنإو رهتالا يف
 ضعبل عابتالاب ةلصوي ريغ نم هيف نوريسي ماف لينلا وحالم
 يف ةنطافلابرعلا وحالم لعفي اكو رئازحلإو روربلا ف تائالع
 تناكو ةعسنملا رئاجتلا ضعب يف نودايصلاو رخالا رجلا 'ءيطانش

 خيرات نم رشع سماخلا نرقلا يف نويكلفلإو ةيفارغجلا ءالع
 أوناكف بلا روج طيب سب ىلع انج نيل
 نيتديعب نيطنقت نيب ةنيفسلا همسرت يذلا طخملا نأ نومعزي

 ريبعتلا ميكب مل روما مري م يع راد ولام يال
 دحإو ليمو دخإو هاجت يف اهريس يف ةنيفسلا نا .لوأو الشم ' 5
 دنعف تايزاوملا ىدحا مسرت لب ةركلا ىلع ىبظع ةرئادب. مسرت ال
 نا ل ربظف اهيلع تاباسحلا قيبطتو اهلحي ءاملغلا تلغتشا كلذ
 تناك اذا ام ةلاح يف الا نيظع ةرئاد نوكي ال ةنيفسلا ريش طخ
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 اقيرفا لحاوسو اكيرمالا عاقب بلاغ ىلع ذوحتسالا ىلع ايوروا

 ابو ينط لطالأ بحل رازج عيجت ىعو ايسل نم عاقب ةدعو
 عاقبلا ىنغا ابوروأ ةعقب تراص ىتح يدنهلا طيخإو يبونجلا

 امو ةوطسو ةرهش مريغ نم ظعأ مكولم تراصو ةورث اهرثكو
 هب تدازو قزرلا بوبا مل تحتف اهنال ةحالملا ببسي الا كاذ
 نوكحيو اهيف اهيف نوفرصني اماكح ةعقب لك يق نا ص هقرطو هبابسأ

 0 ابوروأ كولم فرصت تحت ماياعرو م مغ هذ اهيلاهأ ىلع
 هي ةلهلالل ةيسايلبلا معولع ةزئاذا عانتإوةيبرحا مرق ع
 . .عئانصلا_نم هنوري اف لكل معزايح ببس مدقتلاو دايدزالا

 اذه رع اورتني ملو عئاضبلا فانصاب مهو نم ىلع مفاذغأو

 مهيلكب نروعاس هل نوميزالم م لب لاوحالا نم 0
 3 ةرومعملا عاقب ىلع مريث أت ناكف ةدايدزا يف

 وه هلقعب ناسنالا نأ يتدفا ام ثمف دق ويبشلا هل لاقف

 يلا كلذ ف بت ةروص يلا ةروض نم ةنيفسلا لكش يذلا
 هراكفا تعسنا هتاجايتحا ثرثك ادلك هنإو تفلكت ريغ نم يعببطلا

 ةنيفسلا ريس ةفرعم ىلا ]صو ىبح لفاتلا يف هتبغر ثدادزإو
  يضارالا فدكتاف ةرييكو ا ةريغص راجلا عي يف ةلضوبلاب
 0 ةجرد يف داز ام مهولعو ملاعا نم دافتسإو اهتاكسو ةلوهجلا

 00 ىرا نكلو هنلم لها
 دلب نم |ولقتني ن امد اذا مناف ةجاحلا بسح نفسلا



 د ىلا 3 سلا صلاح "0 ل اا

 اضن

 ةيسلاب د 1 ةطساوبو نيعضورفملا ني 5
 كانه نكي مل آد ضرغلا ىلإ لصيف, ةيبناجبا طوف

 ةيوهالاو روخمسا 7 40 اهريس.ءانثا نا ضرعت عنإوم
 صلختلا لجال ءاشن اذه نف كلذ ريغو ةليلفلا ءايملاو ةقفاومبا ريغ

 يجي برزكي يذلا عضوا ةفرعم ةلئسم عناولا.ِكل رطخ نم
 راجلا يال. ةبسلاب راهلإو ليللا -نرم تقو.يل يف ةنينيبلا

 نمز هي ةنينسلا ةعرس ردق ةفرعم لابملاب رطخ .*يث : لواو
 مايفلا تقو نم ةيلكللا ةفاسملا ىلع هنم لدتا لع 00
 لغيتشاف بتيرقتل أب اهريس. نم ةدم.دعب ةنيغسلا ليج لي مث نو

 ىلإ ةليعتسلل ةطيسبلابةلالا اوعرتخاو:ىرفلا ءالع هلأنملا نهب

 ةيوبسم ةيواستم ماسقأ هايس دع
 اسمان هلي لولا هب :. بشخ نم ةيبطق هفرط يف .ليلل
 غب ىهاقلا ةع هريس سايق ةنيسلا ع ناطبق بغر ىتف صايصرلاب

 هلزغم 0 ركب لبجيإو املا. يف .ةيسأر ةبشخلا بيغتفرجب ا

 تكوملا ةعربم نعال يف.لبحا اي وكف هيل

 يدناحلا طخ ةفرعم ىلا نوجالملا رطضإ اًيفاش كلذ نكي مل الو

 عطيت ةطقن نيعبتت ىتح ريسلا يف اهل نيعنانلا يزاوملا:ط طخ إو

 نييعت. ةلئيسم جت هيلع. ؟انبو. ةنيفيملا اهيفإن نوكت ينلا ةطقتلا يشر

 ريظو اهريغب اولغتشل اك ءافعلا يلح ليتشاف لوطلإو ضرعلا
 نإ اودهاش مءإل اهبف ةبوعص ال ضرعلا ةلثيم نأ مهب نم ل
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 ةيينم تناك اذا امو. اباد بوبجلا وجبوأ ١ ايد لالا وخ ةيبم

 نوي ديسلا طخ نم كدا ءرجلاف ًالثم برغلاو لامثشلا وحن

 ١ ةسمخ يبناجما طفلا نم ًادبملا ةطبقن يف هليم ىبظع..ةزئاد, نم ءارج

 ةييناجلا طوطخجلا عطفيو ريغبي كِللذ دبعب م ةجرد نوعيرأو

 نييعست تي نللا جعردتاب ريك ع يي ىرخلا

 لع دل ل 33 كلا لع ا ةيباملا لمراحل

 نمو هنم ريسلا ِت تاوبتبأ يذلا صيتلا بطق ىلا لص ت تارود

 ةفانسم ليملا 5 طخ ىلع اهريس ف عطقت ةنيفسلاب نا وأ اذ

 نوكيو دإلبلا ضرعل اعبت ةرئادلا سو لوط نع ينو ديزت

 اريك - ةيابنلإطو املا يبظنت "ضرع. قرف, ناك ايكاريك الجي
 نب ليلا رييغت مزلي هنا, تقولا كاذ لهال ربظ كلذ ىلع .هانبف
 هتفرعم نم دب الف ٍنئييحو ةييظع ةرب اد ين كنا اح

 نيجالبإل لوابتلا لهس نوكي ىح ةطيس قرطب كلذ نوكيز

 ءايلعلا هنلمسم لحجب تلغتشا ةيهالإو ةدئافلا نم هيف ام ببسو

 ةيصوصتغ لروادجو ةيباسح قرط هيفرعمل عضو نمي مف لضافإلا
 ثددعتفرةيمسر قرط يل ةلأسملا لوح نم مدمو اهب ءايننالا
 طظرخملا كِلِذ نمر هظف ركفلا اهيف لاجو ل اهينشإلا ىرط كلذ عم

 نم اهيفرمل امل اهنع ديلا ميكي نوحالملا اليميسيرلا
 رالبا طخبا اهيلع ميري نا دايفطبلا ةماتلا دئاوغلاو أيفانلا
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 ليحت ةرطسم اهيلعو ةيواستم ماسقأ ىلا ةمسقم ةرئ ظ
 ةنيفسلا يف ةرئادلا تقلع اهطاعتسا دي و

 رم نا ىلا ةرطسملا كرت مث سلا يوتسم يف اهيوتسم لعجو
 ىلع ةلادبلا ةجردلا طيحلا ىلع رظبف بقلاب سمشلا ةعشا

 نالأ ةلهعتسملا ةلال ىلإ اولصرت هلال هذهبو بولطملا حافترالأ

 دع|وق نم ديفتسا ام لاخداب نيحالالا دنع ناتكآلاب ةفورعملا

 رب ملا ثراصن اهبطكرت غيم ثانيسحتا نم معلا
 دق ناسنالا نا مترضحل ربظي رم ام ىلع ءانبف طبضلإو ةلوهسلا
 ناف جيردنلاب راجلا يف نفسلا ريس طبضو ةحالالا لع بستكا
 رظنف هعم ترجن راينلا يف جيرلا اهافلا ةربمش هلك كلذ يف لصالا
 اهليعتساو هدلقف ريغ .هارف نش اك اهليغتساف تاقولخلا دبحا اهيلا

 تارورضلاو لاوحالا بسح يلع اذكهو ىلوالا“ نم نسحا ةيفيكب

 قس اهب نرسل ىلإ هلا ني لت كلارا ١
 ىلا تلو ىلخلا, ايي نينجإو اهتيمل راح تخول ١

 هذه نم ةروص لك نا كش الو نالآ اهيلع اهارن.يفلا ةلاحأ
 تعرتخاف ارييغت اهبف تربظإو ةدم راكفالا اهب تلغتشا روصلا

 يع ةيناثلا يف |وأر اذاف اهعقوم تعقوو ىلوالا نه نسحا  ةروص

 نم عيدجل ىتح ةيللع تامارتخإ ديلع دعا ههلازا يف اودهججل
 اهتناتمو ااكشو نفسلا مسرب قلعنموه ام اهنم ىتش مولع كلذ

 . ريرجتب .قلعتم وه ام اهنمو اهتعرسو اهريسب قلعتم وه أم اهتمو 20
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 . ةرئاذ قوف 0 36 قع فال 1ع انلطتا 2 ةركي بلطفلا

 2 قفالا قوف بطقلا عفترأ ١ لامثلا ىلا هجتأ قمو هاوتسالا

 وه ةطقق يأ١ ضرعف هيلع انبو ءاوتسالا ةرئاذ نع دضارلا دعب

 نيينل اسال تروعبات اذه انتقو لهاو قفالا قوف بطفلا عافترا
 بطنلا لغ اليلد رغضالا برلا حزم 'ىلوالا . ةئمتلا 'نوذختمو

 ايلا: نم زيك يف :ةيهنلا هذه تناك ا ركل هب نوذنييف
 عاقبلا رم ريثك يفو ةرهاظ ريغ باحجتلا يف ةبيغمو ةسوهطم

 ة اوبغر كافاني ليغلا بعصيف فاض ريغ وحلا نوكي
 ماق ةرهاظ اًماد .:روكت اهنال سمهشلا دضر نم ضرعلا ةفرع
 2 تقو بطلا نع اهدعب ةفرعم لاحلا ضتقا اذلو ةضعب وا مويلا

 هررح ةنسلا تاقوا عيجج كي دعبلا اذه ريغت ببسو لاوزلا

 لاعا بس نوحالاا اهعجاري 6 لوادج يف معلا لفا
 نيهدوع نيترطسم نم ةبكرم لا |وعضوو اهباسحو ةحالم ا
 عظاقث ةطقن عضي حالملا ناكف سمشلا عافترا سايفل اهضعب ىلع
 ةيقفالا هرطنملاب رعلا قف 00 لع نينرطتللا

 نا ىلا ةيسارلا ةرطسملا رخئي وا مدقيو هفلخ سنلا لعجيو '

 نوبسحيو ةيقفالأ ةرطسملا نم ةنيعم ةطقت ىلع اهتياهن لظ قبطني
 نامزالا يف نويرصملا تناك 5 كلذ ئضنقم ىلع عافترالا
 نالآ ىلا اهارن ىلا تالسملا ةظسإوب سمشلا عافترا نيعت ةقباسلا
 ةلالا هذه: تيسحت راض دعب ايفو :دباغملاو لكايطلا ماا ةئاق



 انقل

 نم لكن اك هاعر قحو هبحاص مظخنلو هوباجاف هر كا 3
 نيح رفشلا لوط كلذ لع اورهسإو هياكل اردايم ةيبيقملاب 0

 ربلاةلا ةمالسلاب اعيمَج اولصو
5 

 ةرشع ةسداسلا 3 رماسملا

 ملعنلاو ملعنلا

 ةروصلا يف ناك نو نيدغل فرع نم ناب ةشلا ةرضح علو
 هيلع هللا ىلص يننلا ثخح نم هفرع امو نينث ىنغم يف وهف ادحإو
 اليو مبركم نم نم أ عوق ناسل ملعت نم هلوقي ةنسلالا لعت ىلع لسو
 لخدو ةرم نها ىلارفاس ايزان احالجر نا 0 هأور

 هل لاق هرضق ىلعاب هدئعرضح ايلف اهكلم هربخ غلبو رافظ ةنيدم

 ٠ ةرظلاب ةرماي هنا يرالا يقف ري ةغلب سولجلاب رباب بن كلل
 عيطم عماس نا كلل عيل لاقو يزاجت | ماقف زابحلا ةغلب وه اك

 :٠ هل ليقف اذه لايام كلل لاقفرضفلا عا نم هسفن يفلافرطو
 ؛ا1 رم وزي نتج رفظ قم كلما ل انك. دلطف ةامعفل ا يبقتولاا نإ
 - نم نا اذه نم دافتساف ريمخ ةغل فرعني نا بجو رافظ لخد

 - دعب موب لك ناك اذهلف ابها نامل عت نا همزل,دلب يا لخد
١ 



 " افي ةملد انين 6غ هلألا 1 راض قل انرتنالتمز اهقاتأ
 ىلا اةلاخ لم لقب نا هلع زو 36 هرج كافل 3 8
 قئسلا ن انش يف هَ ام لا ْلَضَو ىقح ةركف ىلا ةركف نمو ةلاح

 قؤننلا عيِخ < مرق 0 | ةحالالا | 0ع

 كرزرت كلم فلما نا طبلا انه ىلع َراَج عئانصلاو

 ةيضخمتلا ةياقولاو ال9 بع ةليدو هلاخابللاو نانتالا
 د اذه نم هوغو قتلا انهي ليقاو لآفلا اهذيب دْنما

 رثعإلاب ةئجسلا كاما تهاشُي و رظتلاب ربما عبي نا يشلا بحل

 عش فك كأن نم سيل ذ ذأ أعبتمو اًذلقم خمس يف نؤكي الث

 هزيل ناذرتقلا رق ىلا هذ ةاقو كل امال ئرتلكتالا ةباَخاف

 0 3 وطقم 0 0 أم

 كائمشا امن لك يلع هققوي أف عام 9 ةرظحلل ”نوكي نأ

 5 هعلظإو هعْيَس حراك ان قّوف ٠ ءارأ ا ةنيقلتلا ةيلع

 امقعبم ةدوانك الز هذان امم” كرتر 25 ةدلحإ) ةداقلإو ةئيقنلا كالا

 اهينساب ةدضإو نك دئاؤف هل انيبَم همدقم ىلا بكوملا روم نم
 انو ةنئرفاستلل امو راجغلا ةئاضبل انو ةنيفسلا ءاسفا هلا نت

 ًالبغ رذي لو: كلذ وخر لكآلل انو همطمتل ام اهب نينروتسملا
 علي لع ثلا نكشف ةخننب هزبَخإَو هيلع هعلظا الآ بكرملا يف
 0 انت ققأو هثزُت اكدو خرذاتمتا 31 زكا ناكوبفلا َُع أد

 نأ لسعاف :ككألا تنقو ناح دق: تاكو ةقؤلا ةكابعلا نث هيلع

 8:.- 0 07ا م بي« وجو حجل
0 0 0 

 - نيج خو



 1 و
 اذه ةيافك هيف باكي كيت يبكل يضرغ انه فوتسأ مل نأو ينإو
 ا 0-0 0

0 1 

 نايقلتي' اراصو .هنم باتكلا ١/ هدلوووه ذخأو هتيضو ىضتقمب لمتو

 اىضعبلا اناكف دلاولا وذخ دلولا اذخو هنع باتكلا يف ةلك لك

 اولان نا ىلا لؤئسمو لئاس نيب ام اراضون دعاسملاو دعامملا من
 جويفلل ابضغب اماسقأ مويلا |ومسق دقو لوصولا تالا كلت نم

 ةثداجحلل يقابلإو ظنحلل اهضعبو "لكلا اهضعنو بكرملا ربظ يف

 اع رفسلا رمأ 0 يزيلكنالا هبحاض داهعجنالو ةركاذماو
 مالكب آلا 6 اكو ةرورضلا دنع الا :ةقرافي ال ناك
 قلب طين هيض دال اضاع كايف م حدو نتا 0

 ةفلالا هنيبو خيمتلا نيب تدكات كلذبو هيف بغريؤ هبحي ام
 تافوالا. ضعب يف اه.انيبف ةنلكلا تابسا امنيب  -نرم تعفترإو

 0 -- نافصاوتي سانلأ يل

 51 20 ماكسللا نين 44 ال متو 5#
 ٠ كلذ تناكف مايالا نساخم فصو يف مالكلا اههبن لاظو

 غلي دق نرالا كدلؤا .نأ نيشلا ةرضحاي لاق خ نا يزيلكنالل يعاد

 رغت ىلا جانجي وهو اكاضاًقرط .ةينرعلا مولعلا نم: لصحو هدشا



 ريفر

 .هبحاص ىلع ةيزيلكلألا ةغللا يف هدلوو وه ذخاي هبتك يف علاطي نا
 لكنلا ىلع ريسي نامز يف اردق .لعنلا يف اهداهتجا ببسو نورد

 هعجتا و هتيفيك ىلا هدشريو لعتلا هل نسحي يزيلكنالا ذخأو
 ادخل اب رونا تلفللا يق مدقلا تاجنوم نم نا: هليفديلع
 تبث نيذه نيب موي لك تعج ناف ةبطاخل إو ةسراملاب قيبطنلاو
 نمزلا نم ليلق ينو هب قطنلا تدنعإو هتظفح ام لك كدهذب
 ءادتيي ناب بتكلا يف ةعلاظملا بيترت اهنمو ريثكلا ةفرعم ىلا لصت
 اب مث اهارابعو اهظافلا ةنخل ل افطالا ميلعتل ةفلؤملا بتكلاي.الوا

 "ىدتبي نرأ مترضح ىلع ىنخي ال اك لعتلا ةيفيكو.اذكهو اهفوف
 هزوكي من هظافلاب قطنلا ةيفيك ىلع فيو سردلا ةعلاطب لوا

 لوصحم هدنغ نوكي ىتح كلذ لغرفسو هنهذ يف تبثي نأ ىلا

 ا الو لادا بشرت دعارج نع كي عالم آ
 ىلع لاثم لك قبطيو ةلثما هسفن نم لثعؤ ةدعاف لك لاح
 كلذ تبثي نا دب ال لب ظفلتلا درجم كلذ يف ينكي الو هتدعاف

 تفو يلا هيلع علظبف هياحصتسا هيلع لهيسيل محلا ريغص باتكيف
 :بادالا رداونو راعنشالا نمر بنك ظفح همزلي ةغللا يف مدقتاذ ذ امث دارأ

 ني ىلوالاو ةرئافبلا كب ارابعلا فالخب ثاينلا ديزه. نم اهيفال

 ٠ ناو عبطلا هبلا ليو سفنلا هنم ذنلث امراعمشالا بنك نمرادخي

 . ةغللاب لكتلاو قطنلا,نسحي نأ ىلا ةنويعض وأ ديقعت هيف ام بنجم
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 اهبحاصو ايذلا مم الا قن الا ام

 أولقتا هب أو تبلقا الكف 1

 فئاظو و عئانض الا زكذ ام ءارو نوكي ال هنا ذيشلا هل لاف

 ةكحلاو :ةسدللاك انتريشعو اننتئاط الو انتفرح نوم اويل موف
 هللعن "نا نظن لهف ةيوينذلا عئانصلا نم كلذوحنو ةيدنجلاو
 ينا عم هدادذجإو هلهأ ةقيرط نع هجرختو عئانصلا هذه: نم ةعنص

 ةعتمأ يف تدجو مث ةفيْرش انتلئاع نأ يذج نع يبا نم تعمس
 م اهف 0 هتافو دعب هللا همحر يدلاو

 مخ لب هنطو نم جرخ وأ فرحا نم ةفرحب فرتخا يدادجا
 هللا هقاس امب عنقو هفلس ةقيرط عبتا مهم غبن نم لك نأ تدجوف
 لكل ةبسنلا يف تدجوو اًرينك وا ناك اليلق قزرلا +:نمت هيلا

 00 دقو هعروو هدهز ىلع لدت ايازمو بقانم مهم
 نرا اونلعأ هدالوا "ند ل يل دجأ. ضءب هب ىضوأ ام

 8 ا ةوهتبلط ن | مدحا لظ لئن ايندلا

 ليف اك
 كعم يني يذلا لظلا لثم * ةبلطت يذلا .قززلا .لئم

 كا ا ا ا

 .” هلكرشلاو اًيندلا يف دهزلا ةاتقمو دحإو تيبيف هلك ريخلا

 ايندلا بح هحاتفمو دحإو تيب يف

 طولا ةقرافمو اةبرغلاب مود نم نمحرلا يلع ضضق دقو
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 رووا ايف هع .نسح لع نوع لبتسسملا يف هل نوكت ةعانص
 ةيبرعلا ةغللا نقتي نا بحا :يشلا لاقف عئانصلا نم ههلعت ىلع
 مارملا كلذ نم .علبو 0 0 اذاف ةيبدالا بتكلا ة“ ةءارق متيو
 جرخي ال ثيحب هلامآ ل نا هب غليبو هلاح نسحي اوف تركفت
 ىهو ايس ةينيدلا 2 0-00 ةيلعلا فئاظولا نع
 انياك نينيللا ناقثا هل مت اذاف محل لعت يف زخآ مترشح ةنوعب
 نع جراخ ريغ هي كا نكي ايحاو سام ع

 ظ هيبأو هلج ةفرح

 و ١ كدلو نا لوقث كناك يزيلكنالا هل لاف
 ىلعو عضاوملا ضعب يف ضاق بئان وا اًناجرتوا عماج يف اًبيطخ وأ
 0 الخلا ةيايكلاا معيب موي ال تناظرلا هذه نس دري اهيل
 رآ هنيظو كيا قريصفتلا ىلا هنويسنيف هريغرسلا يفر مس ةنزك
 نكذإ - دوصفلا ءاداب هتفرعم مدعوا اط مزلي اب لهحلا
 لعالاو *يفدلإو فيرشلا اهنم تاجرد فئاظولا نأ مكترضحل
 "0 كدلو هب نوكي ام نيبريخم نالآ كنإو يلعلاو
 بغرت ال مدالوال نيدلاولا ةبحم نكلو اريسإو هريغل اًعبات هلعجي ام

 رظنلا ققدتوركفلا ليجت نأ كيلع بجي مفرش ةدايز هيف امف الا
 لاثمالا يف ليق دقف هفرش اهب ديزي يلا ةعنصلا فرعت ىبح
 بذعا مدنع وهو سلل عاعشلا نم مزلا لاما بحاصل سانلا

 دليلا نيركاام دعنا ن ٠ ىلحإو ءامسلا نم عفرإو ءاملا نم
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 لك نم ءالتعلاو ءاملعلا قفتا دقو هيبن ةنسو هللا تناتك ف نع
 ام بحت حو هلعو هلع رد هتنكو لاف فرش ك0

 هنيد معو هدعأوقو 0 ناسنالا ملعول رضي اذاف هبستكا

 هناهرب ةيوقثو هرومأ ةرأ | يف ةريصب ىلع نوكي ىتح هدلب بهذمو

 7بولق هيلا. بزهت 5 ىرخأ للم ةنسلا كلذ ىلا مظو

 هيف هلها ةبغر دادزش هتامولعم ىلا مامولعم فيضيف بارغلالا

 اطاوحاو هريغ دالن 0 ا

 اهضعبو للملا نيب ةفلؤملا طب نم ةريصب ىلع نوكي كلذب ذا

 لع كلذ ىلإ مضو مهي 1 عازنلا بجوت يبا سابسالاو
 رججو كلللاو ةسدنملاو تاداحلاو تاناويحلاو تانابلاو افارجلا
 ةيدبالا سيماونلا لع فقيو هتامولعم ةرئاد عسنتف اذكهو لاقثالا

 ىلعتو هتريصب عسنتف اهيف ريثانلا ةيفيكو تادوجوملا يس ةرثؤملا
 ضارم بابسا ىلع فقو بطلا معن ناف هترهش ةيربلا نيب كلذب

 اهطابتراو ةنطابلاو .ةرهاظلا ءاضعالا فئاظوو اهجالع ةينبكو
 هبر ناش عنف الر وصملا يرايلا ةردق فرعو ةنطالا يوقلاب

 يغبدي ام نف لك نم فرعي نا ينكي لب رجبتن نأ مزلي الو هقلاخو
 اهنم لهج يلع نوكي ال ىتح قلخلا نم ةنظف يذ لك ىلع هنفرعم
 هردق ولعيو اهلها سلاجم نم سلجم لك يف هردق كلذي.دادزيف
 تاصاخللاو تاجاحلا باكا بولق هيلا بذهتتو هاربالا ريب
 نيرا الآ“ كدلول يزا الو باوصلا يأرلا ىلا مهدهم هنا ولعل
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 الو كتبحص نم "يلع هب نمام ىلع هركش|و هدمحإو هاضق ايف ةليحالو

 مضعب نع نريلفاغ لوسيل معتسلاب سانلا ن | بانج ىلع ىنخب
 أمف ٠ هرذق صقشنيو منيع | نم طقسيف مكابش يف ناسنالا عفي أميرف

 هلبق هدارجا هيلع ناك اعو يرط نع يدلو تجرخأ نأف مهي

 نم "لفاالو يرماب لخت اهر تارابحو يرزت ًالاوفا "يلع !ونلدخا
 ها نيدلا عاب |ولوقي نأ

 نسانلا نم ةنئاظب اصاخ لضنلا سيل يزيكنالا هل لاقق

 موقل ةفص لضفلا لب ةفرح نود ةفرح لهاب الو ةفئاط نود

 ءاهغقلا يف نوكت اكف 0 علا نم زوحي ام ردق ىلع ناسنالاب
 عياضبلا لهإو راجتلا يق نوكت اكو ءاكحلإو نيسدنلا يف نوكت ظ

 ناسنالا نا نا لهإو نيحاللفلا نم قلخملا داحا يف نوكت
 عوطقم ءرما نم مف هبدأ نسحو ةلدع لاك له ةيسحو هلصاب
 بسن يذ نه 0 ب ل ا

 لاز 0 0 1
 ماهو ال تغتلي ن | لقاعلاب قيلي لهو هلص هلهأ ةساند هلقع 0

 لهو اياوصو انسح هلقغ ها أر ام 1 2 مايطابإو سانلا

 له ماريصبلاو 0 ريرضلاب ريصبلا :يدتقي
 اذ ناك اذا ناسنالا يرتعي صقن ياو رونلأو تاملطاا ي يوتست

 ناسنالا دلقتي ن ١ لصالا فرش لخب الف اهب فرعب ةعنص هلو مع

 برم اهونغو مولعلا هذه لب ةسدنطاو ةكحلا لعو ةيدنجلاك ةبتر .
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 هلاهإ ىلا يدوت لالا ةيتتيش ناف هلها لاني وهو كلذ هلا دجري
 داسق ىلا ةقفشلا| هذه تاكا هيعلو هتاوفه نع لفاغتلاو :

 ضرف ولو ةيبرتلابب اهنع درت نرا هله تديصق, ينلا هلاصخ
 ةيلزنملا مبرومابب مللاهتشاف هلها لزنم ةي بدوم هل صبصخو
 نونظي ةرجالا هلهإ عذديو امني لك هلعني اع مههلي ةيويندلاو
 هبم اهمولبتي لاعتو لفطلا اهب عا ةبح يإو,دوصيملا لوصح
 لفطإاو هببدات ٍنِع بدوملا نقف, ةربجص ريفي وا ةجيج تناك ءاوبس
 تاللئاعلا نايت يفبةمادبلاب مولعلا نمو هعنن هيف اه لاغتشالا نع
 ةدايرل كاهنلا تلك مدازا توبع يل قلعت ايلي نا
 اع ةدايز نويلعي نهدالوا نا َنيري دفب نهدالوإ ىلع نهتنفش
 دالوا بويع رب لهتلام مهدإي ىلع ينخي مدخلا كلنكو. مزأي
 بيعللا ةرثكو تايننلالا مدعو بدإل/| ةلقو ةنايخاك مدي

 : نم. نولخم ال. ةورثلا فب معاجرد فالدخا ىلع تريبل كتاصاو
 مهيرذ ىلا معابط يرسفا مزاتم ىلع يقلع او نييتفانللا ددرت
 ِق لفطلا يب اذاخ مم .يرزي إني معابطو ماليا: نم :نويلعتيف

 الف منسي اهرف هموي لوط بدلا عج !يقيب همإوب هينإ نب لزحلا
 ٍدفامملع ةمزالملا ةدبم لوطلو معي 5 بدول رم ايس وأ ملعتي

 الف ةماغلا+ سسرادملا فالخم نمزلا عيضيو امين , ةياكلا أنتن
 . عيل نم ظرف اهيفإ لايطلا نكت ليركذاج *يشابيفدجورب

 ١ ينايام ظفح غم مهب نم ةيغلا مف بيدتو.ضراؤهلا هزه ٠
9 
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 5 كر عك فر عج
 89-2- 3 مول ع 3 .٠ اس م :

 7 ادل اهنحأ شلع م2 ريغ رم كيلا بح اهيا رتخاف
 .ةردنول سرادم ىدحاي هواقبا رخالاو ةيربلا سرادملا ىدحاب
 ١ نف تترب ةدجإو امده ترتخا تراف ائدالوا برت اك اهيف ىبرتيل
 كيسفنل .ىرماضب تسلف كعم هتيقبا: نا كنال هتيبرت بجأو

 توملاو لجالا .ءاضتاب ىلوملا كل دارا اذإو هتيبرت م ىتح ءاقبلا

 نع درت وهو هليفك نوكي نمو هربا نوكي فيكف كلذ لبق
 كيج ناك لهو لامثلا اذه نع ةلوثسم نوكت الفا ءاحتو لعلا
 هال ناد ىلا يشد ل اذجالا "اوس. يف هوقو يمال 3
 رابنعالو.ال ما هتيبرتل وفك وه له يردت الف نيبدوملا دحال

 .ءيس هيكل اًلاع ناك اهزق نطابلا ىلع اليد نوكي ال رهاظلاب
 .ىلعو هعفن نم رثكا هررض نوكيف كدلو ىلا هعبط يرسيف, قلخلا
 لع انقنِم ةيبقتشم ةقيرط نوكلسي ال الاغ نويدوملاف لاح يا

 .ةفرعمل ةجاح انل سيلو مهين بسحب ةفلتخم مفرط لب اهتبيتث ةينك
 راختشالل وأ معفن وأ ةذمالنلا عفن دصقل ناك نأ اهفالدخا ا

 . ةيريلا_سزادملا فالخي ةرجالا ةدايز لجال داهتجاالا نابظال وا

 . اهنا ناعذالل بجوماهنم جن امو دجا ةوهشل ةعبات نكت مل .اهناف

 , ةندمنلا للملا .عيمج دنع ةيراجما يف اهتتيرط .ناف اهعابتا موزلو
 . بجي يذلا طبرلإو طبضلا لوصا اهنف هالنعلا عينج اهكلسو

 :رارقسالاو هتبيبش *ادهبا نم هب كسمثت إو هلظحالم لقاع لك ىلع

 . الو منيب لاعالا تراديم يف لخدي ىتح هتريشع ءانبإ نيب هيلع



 ؟هأ

 هلاعا ايفارمو. هلاو-ا اًظحالم نوكأل سرادلل اندع اذا ةلخدإو
 ام يردا تسلف ةعنصلا امإو هما رطاخو يرطاخ كلذب ًحيرم
 )0 هيسج ةفاغت ىلع هب تلي

 ىلع علطا هناف مالغلا لسن نأ بوصالا يزيلكتالا لاقف

 لامو عئانصلا ضعب ىلع هناسحتسا عقو هلعلف >ايشالا نم رينك
 . 0 | ىنقت وهو اهلا هعبط
 رضحإو كلذ هيثلا نسحتساف هسفن يس نك اب كرابخا نم

 اس كلذ با انفو امعإو هرمأ ف انيق راد افا

 ْ .٠ | ةرس فاشكتسإو هربا

 ةيسايسسلاو ةيعرشلا فئاظولا تفرع دف "باي هل لاقو
 له .ةيئدلإو اهنم ةيلعلا سانلا فئاوط عئانص ىلع تعلطإو
 امادحال ايف كراكتا | ليجتو عئانصلا ضعب ىلأ لبملا كسفن يف دبت

 ام لك ىلع كدعاسمو بغرت هيف ام ىلا كريسم يئاف عفانملا نم

 ظ كبلق هيلا لام
 ىرأ الو ءاضرت 00 عوط ينفآ دلولا لاقف

 ينال جالص هيف أمب ىردأ تن :أ ينس ةثادحلو ةأرت ام فالخ

 .ةعنص ىلع اهتفتا ناف "يل هعفن دوععي امي ةلفاك "لع 00 ينم

 ظ ظ "00 اعدشلا
 ظ د م ب ١ يريككمالا لاف

 كبت هيلا ليم اب انرخت تا اذارم . نكل كلضفو كنا



 ا اا

 1 طر |باقعلاوا اع دعت نموهلا

 3 تبابحالا نم نيتليهلا ةيور 1 براقالاو لهالا نع

 رو لح ديرو لفطلا عدتريف لزانملا ىلع نوددرتي نيذلا

 . مهلا لي اهف تالدابعو تارواحم مهيب يريغو هل ريخ هيفا
 اروي لك اذكهو ىرخا هريغ عمو ةراث مدحأ عم قحلا نوكين

 5 تانجرم ف نوسفانئيو داهتجالاو طاشنلا بابسا ٌمدنع ىوقتف

 , 'ميرتعي الو للم مهب ال نونفلا عونت ببسو داشرلاو مدقتلا “

 ١7 نم لفظلا دذله ذق لب لسك الورونف لمملا اك نم
 ١" هأوق وهنتف ةيلقعلا لاهنالا ىلا ةينامسحلا لاعالا ىرم قاقتنال

 ١ نركلو اهداتعيف هتذتاسا قالخا هتركف يف مرتو ةينأحو رازلا 35

 4 :ناش لخي ام مم عقي ال نيبرملا نسحا نم نيبخت* ةذتآسالا

 . بيرق نمز يف لفطلا بستكيف ردأن ناك ضرف نإو ملعتلا
 |  ةئثيلل خب عيبجلا يواسنلو لاجرلا قالخإو  قالخالا نساحم

 ئ ال .ةوخالا مخي دكأش م معتلا قرطو ةرهاظلا

 لزني جيردنلابو ةوبالاو ةهومالا ةفا ةفآر هب نوي اب ضعب ىلع

 هباداب ريقتلا دلو عفتريو هلهأ 0 دلو

 . .اذافف هعبت مل نإو اذه نم نسحا اًييرط ىرت لهف -هلضفو
 هتمافأ ةفثم بجوم اهدلوب نيذلاولا ةفقش نا يشل ل انف

 0 4 دالب يف لعنلل هئانب م اهدلب ريغب

 5 هللاريفخس| نكلو زيزعنلاو مركتلا ةياغ ىلا هل هللا قفو نا هب لوي



 موو 35

 را اهو قل اح كك ا ناك نأ دبس ارضم نك 000
  صقتو نيتحخسملا رمأ رقه ليطابالاو روزلا لهارثكو ليخدلا
 ردعل ليخدلا نال نيفدلا ءادلا ررضك مه رضا روم ددع

 اهليعتسيو اهعوضوم نع اهجرخي دق ماكحالا يف ةقيقحلا ىلع هفوقو
 ريس ةيلغلا ةونلا يه ةيلصالا متفق نأ ببسبو اهعشاوم ريغ يف
 دعب اهوسكتو رامدلاو فلتلا يواهم يف مم يوهتف ةلملا اهنلخ
 نود ةنئاظب اصاخ نشيل رمالإ اذهو راعلاو ةلذملا تب وت فررلا
 اهرغصو اهتيشا درس ءاوطلا عيمج ”ءاع وه لب ةفئاط

 هكرن ءملا نايا نسح نم) درو ثيح نكلو اهتيبك يف اهربكو
 نملو هلل هيف رمالا كرتنو ضرعن مالكلا اذه :رعق( هينعي ال ام

 ماياعرو مسجل ربا نع نولوتسملا معاف هالو مهلعو هقاخ يف هفرص
 نونزألملا مو مثاياعر لاحو مهسفن لاح حالمأ مهلع بجإو لوو
 نع ثيل إو لاونم نسحا ىلع رومالا ءارجإو لاودالا دقفتب
 ميقتسي ىتح اهدودح يف ةبسنلا هذه تابث اهب نوكي يلا قرطلا

 ررضلارثكا نال هعضوم يف *يش لك عضويو هلحم يف ناسنا لك

 الأ هرمأ ةبقاع دوعت ال ملهاستو ةلملا ءارمأ لاها رم تن يذلا
 9 مهطلس يف مم «س رد تاك امردش مل نوكيف مهلع
 واد ةيضرملا هقوقح د عرش اوعارو ةيعرلا ل اوحا ممفنأب 0

 مكلفا دوعسلاب ترادو مكدلمإو مكلام مهب تقرشإو رورسلا م
 لأسنف نإوالا لادنعا ددجت هنمو نامزلا هب قرش اا ىرت دقو
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 7 ا تارقلار تيراتاو تافصلاو 2

 م انل سيلو دار الو همكحل بقعم الو د 7 31
 ا

 ىلا علا ضيوفتو ملستلا انيلع بجإولاف 0 ثعقو ام

 ريضو ميض 0 نظب «يذ برف ريكحلا 0

 ”رورنلا ىشخت يذلارنالا مل . * . جملا رثالا يفأ يردن 5
 اذه وه يقبقحا ماظنلا ن | "يلع ءيش زعأو 'ينب اي لعاو

 يناسنالا عونلا ىلع ةديدملاروهدلإو ةديدعلا نورفلا رورمو ماظنلا
 هدارأ ام وه ماظنلا اذه نا ىلع ليلد هبيكرت ةيفيكر ييغت مدع عم

 معلا روكي كلذك ندعم ' ءادصلا ىتلي اكو هلالج' لج ىتحلا

 الف توملاب ةايخإو رشلابريخلإو لطابلاب قحلاو لهجاب اقوفحم

 ل ال ذأ يرورض مزالنلا اذهو هدضب نرتقم وهو الأ اعيش دن

 نا لوقت نا انلو لطابلاو قحلا كلذكف اهدادضاب الا ءايشالا
 اهضعب ىلا ماسجالا اهنم بكرتث يتلا رصانعلا ةبسك امخبب -

 ةدايزلاب ةبسنلا هذه تريغت ناف ا الداعت ا ا ع ينعأ

 يداللا مسجلا دسفي اك ةللا رمآ دسفو نزاونلا لطب صقتلا وأ

 دجوت الو هنافص نّوكت ال "لا نا اكو هئازجا نيب ةبسنلا ريغت
 اهيلع هللا ةرظف يتلا ةيلصالا هنلاح هي هدوجرب: الا ”هضاوخ هيف
 ارو هصاوخ تلدبتو هتافد تريغت دحلا اذه نرع جرخ ىتمو
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0 6 2 9 

 ا
 0 ظ

 ايا 1 ع 0 نمن 5

 ةينطابلا ىلا ةيهنت يقثو ةيبرتلا نسح كب ةبوغنرلا رومالا نم
 : 3 عم قالخالا 4 لقعلاو و ةظفاحتا لوقو

 3 نيد 0 ال كلذل 4 ءاكحخ ةلففاب

 4 0 0 23 ا 8 0 3 3 امإو

 ال 01 ب 3 0 نأ كي وا 00 قيما 1

 ىلا ةلوكوفف 0 رومالا امإو ملعنلا ريغ ءيثبب الوشم نوحي
 اذأ ناسنالا نأ تعمضو اهافؤأ ىف اهيا 5 ةمزلم ةصوصخم مدخ

 هدادعتسا ةجردذ بنسح ىلع اهريغل لقتن | ةسرذم يف هيلع ضرف اه مث

 ضورفملا يهتني ناىلا ةصاخنإو ةماعلا تاناحتضالا يف هادباامو

 دنعف هنطو ةمدخل دادعتسإو ةيلباق هيف نوكتو هتفرعم ضخشلا ىلع

 لاجر نم دعيو هتايئرم ىظحيو هب ةقئاللا بترلا هل طعت كلذ
 ةقادصلاو ةرادالا نسح نرد هتمدخ يف هيديب“ام بسحو ةللل

 ربك نانالا ن :راك ىتم هتركذ ام ىلع ءانبف اهلضافا نمَع ججردني
 مع عينج 4سقل ىلع انمأ ١ ةدنمحل ا قالخالاب 5 داهتجالا

 ابوبحم نوكي ةسردملاب وهو هنال مايالا تابلقثو رهدلا تافاع نم

 ظ 9



 ارنا

 7 : كلو دربال مالا نسج هوجيرتو. ماهلا هلل هللا

 5 عئانصملا نم , كسي ردم اع

 ينوب“ ةفرعم ينإنحي مي ملو يناكما ين نكي م جلا نب 1 لاف

 اهني بسابملا لعأ: ىتج اهيسرامل لو ةفليخيو ةريثك اهناف عئانصلا نم

 ا واو نإسنالل ديءال هنأ اميأزي تيجو ينو يبل

 دقو منام الف رابدعالاو ,سومانلا ظفحو راقولاو فرشلاب عم اهنم
 يدنع عقاو ءاقزتخا الكف اكيلا مث هللا ىلا ةعنصلا نييعت تضوف

 ةرايكو. يالا, لاوجإ ةسرامن نم ايف ةدهعا اه بإوصملا عقوم ٠
 اي. الغنم نوكأ نا الا يلع امو عفنيو ديني اهرعلاو بيراجت
 نإف يف ءانتنظ ام ىتتحالا يدهج ةياغ لذبا ناو هبب يلارمأت
 ايوصخخ هيف بغار هب ضار اناف ةيردملا سرادملاب لادا اعتيأر

 جا / يلاف اهب لوخدلا هل ىتببي نم لالوحا نيب ين هتيأر ال
 نب قلو ,هريخ أف نكي ) ةيهافرو.ةورث يق وهو الأ ميم !دحا

 ضانالا غلب رم مهفو ةيفاك تابتري اهلفا ةنلدخج تاجرد مل
 ليالأ يلع اهنم ىتفني ةييسج ٍتابترم هلو ةبلاعلا بترماو. ةعيفزلا

 تاقبصلا نيج ًاليف يالا را الج ندب او
 بلاط لب لبا لع لج عيمج تيآرو. نيكاملاو كرققلل :ةطيبرلا
 يلو ةيربخلا: ميعاسمو ممركو مؤرعملا مثرطاوبخ نوعلري ظنا
 ءانبا نم ٍذيهلت عم موي تاذ تيهيجوت دقو, في شوارب أ نبل مهف



 رم

 نأ البا قاجلا اذه اًقفتسم لاف نا ديشلا مالك نم ناكق رارسثالا
 هعنض لمجا نم ناجي هم هنع باغ ام ىلا لضيو هلع ديزي
 حرشت رخاوتلا رخإوم ىرجإو هعضو نقثإو هقلخ يث لك نسحأو
 عمو "اللإو نضرالا هيلع تاتا ام'لك ةدابعلر خو لا نوم

 وا مح عمال

 5200 رابخالا بتك ضعن يف :ازف اننا تنك دفلف

 0 لِبللا بئاجت
 ئرولا ىئاق ام راكفالا تتشيف ''

 هبوكر دنع رجا اذه لوه نم
 ضعي شاودو:حازتث هعاسنا ىلع تاعفدو ظالق جاونأ نم

 كليف فه روكتلا ةطقلا اهيل ثاراح نيت طخيبال روق ركل
 ئظقنت ئتح ةربملا م اود هللا لاف دولوم هنم جراختإو ذوقفم هلخاد

 ةنئالك يس علبن ىثح ةيانعلا احدن ايا ةمالسلاب
 اوك الا وهلا رظنن الو اوهر الا رجلا ىرن ال . ةياغ مزكا

 با
 ترق ام ضعب يف تيار دقلف رجلا 0

 عم انايزج رجلا نرإو ءاملاب ةرومغم ضرالا نم ةيبونجلا ةهجل نأ
 ين ا قد 1 راوغم 'هددنتا ةياهت !ذخا 3-3

 هنلع نيفين كدنعو رجلا .ءانبا متاف هبف.مكدنع اق.اهيف لوقلا كتلئخا
 ..لصوتولو.ناسنالا نا ذاعنالا/اهنا لع يكمل: هيو" ظ



 ١س مهمه 5 نىك 5 ىلا الملا | ]مو
 هيد 5 مناع نيضكز نك ان اا

” 

 لضفلا لها رم .هنودعيو هنوزيهف هتاجوخو هنارقا نيب. الجم
 ٍفرشلا تاجرد يس مدقيب هلاغشاو هلاهل يلا اهنع جرخ اذإو
 ةلرللا نحو هحاغمإو هنادي يني ليعلا لهل نم دمر

 تقولا كلذ نب ظعو هركشو جشلا ني ايلا ام يزيلكنالا جرفف

 سرايملاب هلوخد دعب هنا مسنن هي زيضا هنا ىج هردقو هنأش

 0 ناد تاودإو. بتك نم هل مزلي ام لكب موقيو هدعابس
 ىلع هناقوف ناحنسالا ناديم غيب ربظ ام لك ةأفاكم هفرط نم هل
 دالبلا غب هتماقأ.ةدم هتبغر 1 هتضرف مشي نإو نارفالا

 ةطسطلا اللا لات لاوجإ عنج ىلع هعلطيو ةيؤايوررالا

 ءايبشالا نم هري امل ةمات ةفرعم ىلع كللذ نب نوكي ىتج اهلهأ.ةورث

 وهلا نكامإو :تاقيربفلاو لياعملا هيرب نإو اهتتاقح ىلع فقيو
 لاطاف هأبأ ريضا اب ربخإو هنيغرو هليم دككيل تاناسرتلاو

 هيلع هءانثو هل وركش

 هديا را رف
 ام 7

 ' ةردع ةعباجلا سمايل
 هبئاحتو رج | يف

 ثيدحاز مدنلا رابخا القانتو شيبدحلا نرويحن هفااذجا مث .
 . نمدليدوأ ام دبئرخ افصاوتف راجلا رك. لاجل ةيسانم ىرج ىح
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 ىلع طقس ام صقنت فافجلا . رم .ضرالا يف ام ببسو راهزالا
 تالننأ اذا "تح اهب عيدجن تاعدوتسم ىلا يرجيف هعلتبتو اييطس
 ثيلطو انوع تريفت قحالتلا متادلا فدا لاتحا نع تقاضو

 ءالل ةعببط ءاضنقا بننح ةنئطلا ةنكمألا انهايم 00
 رم يلا ناهخنإو رهالاو عبانلا تناكف راطمالا نم ةلئاسلا هايل .

 ةبوضخما بوث «انزكياع عرزت يتلا ضرالاو اهكسن يف ولا دالبلاب
 لع ناسنالا ذوحتسأ نأ دعنو عاقبلا انه لدشيفوجلا فطليو

 مزاولو ةتبغر بسح ىلع اهيف فرصتو هرسا يف اهلعجو هأيملا كلت

 ةكتاشالا* تاغوتصم ةلماج «نفنتلا' اسوا ىلا دوه هلا عا
 هلاعا تالوضحمو

 ببس نايب متد زو مدجاف مبعد 0 ريشلا لاقف

 نم ةرومملا عينج يف نإويحلا رما هيلع رودي يذلا باحلا نوكت
 نسحأ اف هئاور نيسحتو هما ءادبأو هئاوه فيطلتو هئاذغ جارخأ

 7 ةفعض نم اننانا ا ريغ ملزما ةنيقخ نع اقنثاك مالكلا اذه
 ءاكذلاو كفا نال يدا ل لوصحم ريك للعلا شرم ملا سيب

 ْ بلا ضعب ةأرقب ءايشثالا ىتئاقح ىلع عالطالا لاك مل نأو
 ئلاخت ةيناهربلا ل 5 00 ءامذقلا مالك نم ةججرتملا

 " نافذالا ضعب ىلع: كلذ اولخدإو ءارغلا ةعيرشلا.ضوصن
 نأ هللا ءالغ جانحا ىتحت نآرقلا يأ تاوحم يف نعطلاب لوقلستو
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 ش راجم ا يف ةحايسلا ةفرعم لا ركتلا ةيقو للا نم هل هاطعأ ام

 عاقب ترم اهف اء ارينك فشكتسإو ةيعارشلاو ةيراخيلا نفسلاب

 . دجوي موي لك يفف هلع ام رثكك هلهج ام نا الا اهريغو ضرالا
 هقلر يذلا" نوكسلإو دلل اذهو ىلخلا نم ىضحي ال م هفوج يف
 ةماسجلل ساانلا نيعلا نع ةروتسسم بئئاجت هنحت ذأ اي رهاظ الا نكي م
 لعف قرمرألا نمزلا نم: ةظحل هيلع رق الف هقاعا روغو هقابط

 ايف رثأوي ةراتف ةيضرالا ةركلا ىلع هريثأت اهنم ةيدتسم ةكرحو رمتسم
 ذخاي رمتسملا هبلقتيو ةنطابلا تاقبطلا يف ةراتو ةرهاظلا تاقبطلا

 نم روماك الا وه اف اهريخ ىلا ضرا نرمو ىرخل,ىلا:ةهج نم
 ظ ءادتبا ىرم هباد اذهو اهريغل هيطعي هذه نم هذخاي اف قحلا لبق

 هلا نوكس الو رارقتسا الو هل ءده الف هللا ءاش ام ىلا ملاغلا قلخ

 ىلع الا ريثات جايرلا فصاوعل ربظي ال هظعلو راهنلاب الو ليللاب
 نم للضتح !إ: :ةبسنلاب اش سيل يرهاظلا هجاوما لهو هيطس
 للا نانع ىلا هحطس عافترا اهنع اشني هناف هماتب همسج ةكرح

 ..اتقذي م ءامنلا ىلا عترت ةرجا نم للكتت ضرالا خت ىلا هطوقسو
 ربظتو ةبذع ريصتو حالمالا اهنم للعت ةديعب تاهج ىلا جيرلا

 هللا ردق يلا ةهجلا ىل ىلاريسيف: اياك تزوكت ةراتف ةديدج ةروصب

 ًالويس نوكت ة ةراتو اهلهأ هب. ىذغتلو اهضرأ هب بصخت# اهيف هبابصنا

 ابطل ارطم نرؤكت ةراتو تارضملاو فلخلا اهنع ببستيف ةفراج
 تاقبط نيبو زابحتالا قاروا ىلع دهاشي ا ىدن نوكت ئرخاو



 اجرا دحا لك اهيجزي بلا دا هوو 0

 0 0 قارا لال ١

 ىلاعت هل :ا لاف ةياحت 0 1 ظنللا نا دجال
 عبجي يل ءين ىلا هيث مغ فيلانلاو ( لاقتلا باحيلا ءيشنبو )

 رطللا قدولاو اموكره هلعجت تح يش قوف اًئيش كعبمج كرلاو

 الا يناهنصالا 1 يبأ ندد دهاجم 0 ا / هلاق

 1 هلو نأ معا ةبن ةياثل 0 0
 ماسجالارئاس نم هريغي نا ليدحي و ءيش دعب كيش ةقشني هناخي هنا
 ةثدحم احلا سفن نوكي لوالا برلا لم نجا ةلاح يف ال
 4 موف 0 ا نوكب لالا لعو هان ياو هزاع 0-6

 ذا 0 امدقتم 0 0 ةلالد هزل بلوي مث هلوق 0

 اًماكر هلعجي هناجس هنا ث :نيدوجوم نيب الا مضياال فيلايلا

 بارعلا نال هنم دب الام اذهو ضعبلا ىلع اهضعب بكرتب كلذو
 نم كلذ لكو ةفصلا هذهب ناك اذا ءالا نم ريثكلا ليحي اما

 نروكت نا نويعئابطلا لاق هرادتقإو هكلم ةلالدو هفلخ بئابع
 نوكي رمالا رثكا يف عيتصلاو لطلإو درتلإو هئلاو رطملاو باججلا



 ع 21

 ا 78 | تداولا عيبمج ةبسنو ماعلا نا لالدتسالاب
 بنتك تراص ىتخ ةصاخلاو ةماعلا نيب كلذ نيررقم نيكاحلا
 3 كلذ دتشإو ةرثك اهتئارقب نولغتشملاو ةركنم ةفسلفلا
 دشلاو مثرما نيبسنحلا ةيلوت دوهعاف مكي ن مك ىتح ةطسوبلا

 نام نما لع ا بكلا كلت نع شيلا مل
 نزع موقع نيباسلا ليطعتل انبس كلذ ناكو اهنم ايش هذنع

 رم ق نوظرلا بدتتاف هيلع ناسنالل نكي امف اطاعتسا
 أم لضفل مننا ]وبصنو يلازغلا دماح يبا مالسالا ةيحك نونفلا
 بخ نع لا
 اوأطخو اورثكأو انك كلذ يف وعضوو درلا قدس ام | ودرسو

 عونلا اذه نا اولاقو ءارحلا ىلع راكنالا يف لوفلا قلطا نع يار
 ءانطف نم ريفك نيبو نيدحلا 00 نيل[ صَن نم
 ىحن هلطبا ام ةزينك ءايشا ةعص ينإودلا نيدلا لاليك نيرخانملا
 ىلع نغطلا نف هقيقحتو هيف نومدقتملا هدازأ ام ليصفتب يلازغلا

 باول ايدضتم يزازلا نيدلا رخت نيرسفملا لحم ١ ا نارفلا

 مث هني فالوب مث اياحس يجزي هللا نب | رت ملا ) هترايع صنو هنعا
 نم ءامسلا نه لزنيو هلالخ نم جرخب قدولا ىرتف 33 هلعجي

 (ءاشي نم نع هفرصيو 0 لابج
 ةلكملا ؛ نانلكسم هيفو لئالدلا. نم ِيئانلا:عونلا وه اذه نا لع
 ,قوشلا *|جزالاو هينا دارملاو كللقع نييعب رن و ىلوالا



 7100 أ 3 7 : - فرو نع

 6 - 1 3 هع 2 1

 1 0 2 عج 0 ع

 وعن بوف هع ل 0 ةلالا تحت ور 2 5
 اذا ةفيطل ةليلق عافترالا ةليلفلا ةرخجالا ت ماك 1ك 3 غلا

 قر لولب لزنو ابوسحم ام.اهدقتو اهنك ليل دب اجر
 الط 2 2 ا روخا

 أرادخم 0 0 كللزب 3 00 00 اند

 هاجم هنا ىلاتجال ةوركذ اب عطنلا ادكمي ل ماسجالا داجيا هبكي

 ياصاو ىنكذ يذلا يرطب ال هنود بالا ا

 ١ لك نماصتخاف تاس ايل فرم ال 508

ةدوربلاو ة :رارحتأو ةفانكلاو ةفاطللا او ظوبطأو دوعصلا ا
 

 عئابطلا كلبل الاخ هزارعجس ىه ناك اذاف نمت نب

 قلاخ ببسلا قئاخو لاوجالا هذه يف ةرئم عئابطلا كللئو

  0قلخ يذلا وه هنال اباح يجزي يذلا وه هناجس ن

 وهلا وج يلا نضرالا نطلب نم ةرخبالا كلل ةكرشلا عئارطلا كلت
 5 م م6 خلا 7

54 



 راخلاف ا 00 لقالا يفو راهب 0

 0 "1 ميس ا م ال الا 10 اج ل لا كا
 7 "10 لآ

 كلذ للحي ام ةرارحلا نم ءاوهلا يف ناكوال اليلق ناك نا دعاضلا
 ةقبطلا ىلا اهدوعص ف غلبت نأ امأ ةدعاصنم ةرخبالا كلاتف راجيا
 اوف كانع دربلا نوكي نأ اماف تغلي .نافءالاوأ ءاوملا نم ةدزابلا

 دربلا نم ردقلا كلذب راخيلا كلذ فئاكت نكي مل. ناف نوكي الوا .

 ةيدلاو رطملا وه رطاقتلاو باحلا وه عيدجنا راخاف رطاقثو عفجاو
 مهنا ناك نا انمإو مويغلا هذه لاشا نم نوكي امنا لباولاو

 ااعغإو اهعامجل ليف ةيراخيلا رجالا ىلا دربلا لضي نا امالي الف
 لدا اف كلزذك اهنروريض دعتؤا 20 ١

 غلبت مل اذا :امإو ادب لزن يناثلا هجولا ىلع ن ناك نإ |و الث لزن

 1 ا ةريثك نوكت نأ امل يب ةدرابلا ةقيطلا ىلا ةخجالا
 لوالا اما دقعنت. ال دقو ارطام اياك دقعتت :دق يبف ةريثك تناك

 غامتجنالا ىلا اهايا ةطغاض جايرلا 'نوكت نأ. اهيناثو.: ةرخجالا كللت
 . جايز كانه نوكت نارا هتلاثو ..يرلا مادق لاجيت فوفو سلب

 صضرعي نأ ايعبارو ٠ رلئنيح -- وعم عنمت ةمداصتتم ةلباقتم

 . ازجالا رئاس هب ىصفلي مث هتكر رح ءيطبو هلفثل فوقو مدقتملا مسيل

 دقو صر ل١ نم بيرقلا ءاوملا درب ةدشل اهيسماخو ١ ددملا عريفكلا

 1 ايأك ع اربس رادوعص لابحا ضعب ف دعصي .راخما دهاشن

 نيذلاو ةماغلا كلت قوف اهيلا رظانلا نوكيو ةدهو ىلع ةعوضوم
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 جايرللو فتعتلالعفت دق اهنال تصاوق ةبرعلا حايرلل لامي اذإو
 قاروا نم سبي اهوهو فصعلا لبحت دق اهنال فصاوع ةيربلا

 اك" فصولا ليبق نم لب مسالا ليبق نم سيل اهالكو راجحتالا
 ةزاعلاو قلل اهروكذ نم راجنالا ثانا ه8“ يتلا حايرلل لاه
 رطللا مدقث يثلو حراوبلا فيصلا هي ةراخو 0

 ةرالا زينت فلو تاراصملا را عم يقلو تارشبلا .هيلب 'يق
 تابنلا تر تاعك قيقذ وهو ملا هلل 0

 حيرلل لاققتو عمجا 0 ءاممالا هذهو ٍقاوسلا

 يه .ةرفس» تعبأنت اذاف, ميسنل او ةناديرلاو ةديرلا ةنيل تبه اذأ

 تانهأ اذاف نونحلا | 7 0 اذإو هاخرل
 عم اط عمس اذاف عب جوهيسلاو عيسلاو ةحتانلا يف ةدشب

 يهف :مايخلا تعلق ىتح تدنشا اذاف فازفزلا يبف توص ةدشلا

 يهن ليلقب كلذ نود وأ راجنالا تعلق ىتح ثداز اذاف مويحتلا

 يه صحا ىأ هابصختا تلمح اذإو ناعزعزلاو عازعزلاو عزعزلا
 يا ةليذ اذ ىرت يع تجرح اذاف بضاحلا

 تعرسأ اذاف جّونلا يف رو ورلا ةذيدش كيب اك اذنه جوردلا يف

 يه درعلاك * امسلا حت ضزالا نه تيه اذاف ةلفاحتاو. لفجملا يف

 بارتلا تلمخ ن اف ةوبطا يفار ارابغ تلمح نافةعب وزلاو راصعالا

 ةدراب تبه اذاف ءاجوملا يهف ميما مضب روما ىسيو هب تددرتو.

 تقرخ تح تدتشأ نأ ةيدك ةيرملإو رصرصلاو .فجرحلا 0 00



 ا ممخا 6

 7 اظن ةمراللا هلاغشلا ةراك عم ناسنالا نا يزيلكتالا لاقق
 عم علا نونف عيمت ىيتب طيح نأ هككي ال هرج رصق ىلع هتابح
 اهعورفو 0 ة بهاذلاو ءارالا فالدخإو اهبعشتو اهيرثك
 دل ل هل ىمئاو ةعلو لذالا ناهالل كيام ةاكو
 نرييستنم يالا عضولا بسح سانلا ناك كلذ نمو نينفلا وأ

 هللا هداراو هل تدعتسا اب تلغتشا ةفئاط لكف فئاوطلا ىلا
 رمآ ماقتسإو سانلا عفانم تهتف كلذ يف اهدارفأ توافت ىلع اهنم

 غب هئاضعا فرصي دحإو صخش ةلزنب معومجم ناكف مثدوجو
 هنا اك اطاعإو اهراكفأ ةفئاط لعركتت نا ةفئاطل نكي لف هحلاصم

 ىلع لب تفلخ اهلجال ,ىنلا اهاعا ديلا ىلعركتي نا سأرلل سبل
 اهتم تلذب ينلا ةقرفلا ىلا تلهج امإلع لكت نا ةفئاط لك

 يرزي ال هناهرب ةءاضإو هناكرأ دييشتو هليصحت يف اهءاسجا تضنإو
 نم نيبتف هلهج ام راكناب راغالاك ردايي الو هلع دحأ ىلع دحا
 اهيعورفاوظنحيو اطوصا |ونقتي نا ةللا ءالع لع بجإولا نا كلذ
 ملام راكتنالاب الو ميلستلاب ال ملاعإو مريغ ل |وقال نيضرعتم ريغ

 ا ملا نيهاربلاب مثدنع تث ام:فلاخي وا قفاوي

 عرف لاطبا وا لصا ضقنل متيكح اك رارغالا ضءن ضرعتي وا
 عبس 0

 : املكشا | ةياكحب ةدئافلا متإو اهيلا هدشرأ ةغلل ةقفاوم ريغ ةللك هنم

 جايرلا فضاوع ظنل كترضح مالك ةيس ىرج حملا لاقف



 ا 1

 | ركز تلا لاا" - 4
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 مس ىلع رثّدي ضرالا نم هبرق بيسبرمتلا نا الغعو [4ع تبث
 عفتري م هج هع تللذ ند ثرحبت هو م بز طمحأ ردا

 فوجه بكركلا هاختأ ىلِع ريسي مث ةوطس ىو مادقأ 05

 ةدنالوه ضرأ نيب مدصني عربي هس ُْق ةفاسم عطفي نأ دعل و ءاعماأ

 هتوقب راينلا با.ي هراسحنا ببسيو ةيبونجلا ايسأ ضرا تبنو
 ةعاس دعبو ةقيرفالا لحاوس ةهج هب اهدحأ نيرآيت ىلا مدقتيو

 ساف- ٍضرأ ىلا تلصو جاومالا كلن نكت رمثأ | روبظ نم

 دالب لحاو ب رو قراطلا زاغبب نوكت نيلعاس دعبو شك أرمو
 ةبيرقلا لحاوبسللا ىلا تلصو نوت ةعبارلا ةعاسلا قو 0

 . ةعاسلا يف الإ جوسا ضرا لحاوس ىلا لّصت الو زيلكنألا دالب ن
 لاخلا رج ُْ ةدوجوملا رئازحلاب أوريس 2 لظعتت اينال ةنئانلا

 ظ ةعاسلا يف عطقيف ةعرس يبرغلا اكيرمأ ١ لحاوس هاجتا ذحاي ينانلاو

 ةروكذملا لالا ضراب مداصت ىتمو اليم نيرشعو ةئام ةدحاولا
 هجاومأ عفترتف ةددعتم رئازج نيب كانه نيت كاشلا ىلإ هكا

 جاونثالا عافترا نم ربكأ نوكيؤ امذق نينا نم برقي اعافترا
 ىلا لعب 1 8 امدق 9 0 00 50 1

 ف 0
 4 ها كالو 0 ايات تا يناثلا نوتاقلاو .
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 مول إو لي و ورح ا يف ةراح تناك اذاف 5 رخل ا يه 5

 قست مو ارجت هلت مل اذاف 3 ' يهف نيب نيب تناك اذاف 0

 نعو ابضلا يبف قرشملا نم اهبوبه نراك اذاف ميقعلا يو أر

 نمو لامشل و لامشلا هلامث نعو بونجلا قرشلل هجوخلا نيب
 عبرالا هذه نم نيحير يب نيب تجرخ أذاف روبذلا تبرغملا
 0 كاس دا نيب تين اك نان ةايكنلا يبف

 ا 0 0 يف رول ا نسب

 ابنوكل اهب يدانت يلا تاكو املا تب فيما يف 0

 ا ام يل نا
 مضعبلو هدئاوع ىلع ىرج اذأ لاف ءيبسل برضي 0 فيه

 لأنو ل زوبدو م

 3 بضللو نيهلاو برغو قرشل

 انشيبرج كوز ٠ ١اكلا ام نمو

 ل ةناؤ بقيق ]و ةيباصو ّْ

 ظ ا ةرارحلا راثا نا لاق غن داقأ ام لع

 ظ 8 لاوحا عيج ُهْللا طبر اهب يتلا نينإوفلا دحا نه ةخرش انلفنلا ام

 د يكاوكلا نم زجلا يلع عارلا بذجلا لونا نربآفا

0 
 ع



 ةهج نم درابلا كلا ب هيدب ىدحا سيفي 6 75 هه 17
 ةيفخ بث ايع نمو ىرخالا ةهيجل نم راما :ءاملا يف ةيناثلا هذيو 27

 0 هذه عيمج عطقيو ناسنالا اهتوفرمي *اللا قابط تحت
 هلاك يم لع ال روعش الوب 0 ىنذأ هنم لصحي
 ةلملا يراربلاو ةعفترملا لابجنإو ةنئطملا نايذولاو ةعسملا تاباغلا
 هيف مكو تاضانخنإو تادهوو تاعافترا نم روجبلا عاق يف 5“

 مظع طيس نوكي ةراتف روخكو تاراغمو نايدوو يراحص نم

 ارماع نوكي ةراتو تاهجلا ضعب يف تابنلا نع ادرج ءاوتسالا
 ضرالا طسك رخبلا عاق ىرتو ىرخا تاهج يف بشعلإو ثابنلاب
 ةريزج ةيس دهوش دقو بصخ و لحت ]و ضفخت|و عفترملا هيف
 نوسمخو 0 ةعبرار جيل | نع نأ سباب هنيليهتنس
 نيرشعو ةتس قع ىلإ رب للا لصو يلامشلا بظقلا دنعو امدق

 اذهو لايمأ ةسمخ درع 0 كلذو مدق ةلاعسو مدق فلا

 يو ضرالا ع ىلع يار اجا رئاس غي هلثم دجوي الر وغلا

 اهريغو رئازجو روخو لابج عفترت ميظعلا ىيعلا اذه.
 عفتري هضعبف ريختلا يف عاد ضرالا طس كرا دهان اكو

 0000 عاق كلذكف ضنخي هضعبو
 غِ املا ةإوتسا نا ةدهاشمو الع تبث دقف يبونجلا طبحلا رجيلا ٠

 لازو كلا اذه نالأ عطقنا دق و كلذ سكع نوذقتعي |وناك 7 ٠ معد نيمدشللا 5 اقالخ ةريغخلا يش. ضرالا نإو تباث_طيحملا ٠
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 ال «نرك 3 ريكرل ةرارح رب ا معلا يوذ ن
 از اذاف فئاكتلاو لخخت' لباق ءاسجالا رئاسك هللا نا

 00 نع تلخر هير كو ل هيف ةرأز 1 ريثأت

 ال دحر فناحت هيف ةرارخ ثان صن: اذإو .ءاويلل ايسانم

 امن عارذ نرزو نم لقا را> نم عارذ نزو نوكي ىتح لقثو
 ةجردلا يف هترارح تماد ام آالئاس ءاملا لازي الو ةرارحلا يف هنود

 ةدام هفثاكت دايدزاب راص كلذ نع تصفت ىتف اهقوف اف ةئلانلا

 اربح ريصي ىتح هتنخو هدوجج دادزا ةدوربلا يف ذخأ اكو ةجزل

 نوكي نإ تاق اضرا 0 نا سر أدرهوج هملاف ضرالل ابسانم ْ

 كلذ كو ةنخلإو لفتلإو ناليسلاو دومحا هيلع الداب ءاوه

 . هولخو هيأ 0 3 ةيعح نم *يشأن

 ىلا رجلا تع نر لصت ان ةرارحلا نأ ةيرخلب ىلع هنا مث اهنم
 ' 0 فالأ ةنالث ةياغ

 ةيدتسم ةكرح خ اًماد رعلا ل مجدش نوناقلا اذه ىلع ءانبو .

 ام دعصو لفسا ىلا لزب ةدوربلاب لقث ىتف هتاقبط نيب لدابتو

 .اهاجرد يف اهفالئخإو .ةرارحا ريغت نع يأن كلذ لكو هقوف هت
 دا قت يلا ةدرايلاو ةراحملا ةيظعلا تارايملا تشن انهن مو
 000 :اف تاهجلا نم رينك يثرعبلا 3
 ع ةجرد نأ عم تاجرد ينام ةر 5 ارايتلا ام ةرارح
 ار نأ اولاق كلاذلو نورشعو ؛ ىدح | را ءالل



 71529 19ي"1 اللا و ا ا :

0-0 

 دال هيي امو بتذلا هبني امرنا ف نكد كل 1
 كلذ ريغو نانسلا بحاصك وه امو فيسلا بحاصك و ه امو
 اهلنا ليحلأ نم اهدنع امو ةرسقو الرزاق نمسا تاك ا 0
 اهدعا ينل ١ عاونالا نم ةفلّوم افولا ةدحاولا ةعفدلا ف . لاتغت

 ةياغو بيجو الو توص اط عبسي الف هلك كلذ عمويباهوفل هلا

 ىرتو مدلا نولك ,ءاملا مس ىلع نابحالا ضعب يف ربظي هنا رمالا
 ةكرعم ىلع ةمالغ.كللذ نروكيف هحطس قوف ةمماع ةلوبتم كلمسأ
 2 ريل فوج يف كاملالا فئاوط نيب ترج ةلئتم وأ

 ريغ ىرخا روما دهوش دقو كلذك يزيلكنالا لاقف'
 نوللاب نوكيف ةفلخم نإولاب نوله رجلا هام نأ شو هذه
 لحاوس يف اهيكرضخا نوكيو يبونجلا طبحلا رجيلا يف اك ينوشيزلا
 رجإو اكيرمالاب اينروفيلاكلا ةهج يف امك ايدرو نوكيو تنرعلا

 رس ةيندكم ”نوكت دف ناولالا هذه عيجو رحالا رجلا يف ايك
 نم وأ تاهجلا هذه راحب عانب يف ةنيانلا باشعالاو تابنلا نإولا
 نوكيف ءالا رهاوج نيب ةللختلا ةسوسحلا ةقيقدلا تاناوبحلا ناولا
 هذه مارتو تاقبطلا فئاكتل ابن ديدشربغوا اذيدش نوللا
 ةهج يف اهك درسا هاما رول لمت تانإويحك اهو تاناوبلا
 نم برغإو هنيغ ةهج يفاهك ضيبا انول هبسكت ىرخإو بفيدلام
 ' ىتمو دْيَدش ناغمل هل تانإؤويحلا هذه نم اعون كانه نا هلك اذه
 اذهو رانلا هوض هبشب "نامل ءاملا مطْس ىلع رهظ هضعب عم عنجا

0 



 5 ما

 00 2 ينب امو داقعالا اذه لطب و لاكشالا

 .رظنيو راح را نع لاش

 هدوء و هرارق لالخ يف ,نمك امو رابنعالا نيعب هقابط ناكيل

 ظعو ر داقلا ةردف لع ةحيس يلع ةيفاطلا باغعالا ماجإو هراوغأو

 هرصحم فت الو لوتعلا ا مف هتلالخ عضخو هنأش

 ةقيقد يرخأو ةلئاهتان أو يح اهبو ةقيع 0 لوقتلا بابرأ

 تاقولخت نم رعبا همت ام يقاوباهوحو اهيفف هلل لأ اها تنم لي ل
 ىرتف ةقباسلا نامزالا نم هعلتبا أم نياكبو تاعونصمو نداعمو

 ةضفلاو بهذلا اذكو نفسلا عطقو ىلتقلا يقأوبو برحلا تآلا
 0 ةزلذخم ندامو ةقحاللاو 0 أ مالآ دوقت اه ناذللا

 تاوجن فو روضصلا تحت

 8-0 نم ةنلغ 1 "0

 ال يذلا قيفدلا نإويحا اهنف اهل ةياهن ال تايفيكتو روصو
 0 يتلا ةشئابلا ىلا اذكهو هكر ا

 عيمجب نيب ةكرحما ماود نابنالا هيرغتسي امو ةيضرالا_تاقواخلا

 3 نراك اةراتك ةدراط نوكت ةرابق اهضعبو 0 هذه

 عم اهباد اذه ةبولغم ةراتو ةيلاغ ةراتو ةلوكام ةراتو ةلكأ ةز

 قابط تحت نوكي ةينبكلا هذهبو ةنسل اليس يان

 موو تارواحتو تابراخب نوكس ول ءده يف ناك ءاوس

 تانإو 3 كو رضرألا ىلع دجوي ور ,(مجدو ةمنأجو 2



 0 ال6 5 ْ

 4 اهتفر م بالكم ةفلؤم 3 5 كل 005

 2 2 نوكسي يزاتع : ديلي ةفليخم نزولا نا ةدبلغتم

 راجتالا نابضغا ليم اهكو ةيرتلا ئيتاسبلا:اهضرظ يف قوفت ةبظع
 اغبت ةيرجلا تاتابلا: ::راضغا لي كللذك .حايرلل اعبت ةيزبلا

 ريتمتو اطوضأ نم علقت .نرايخالا ضعب يف اهنا ىنخ رجم ا جاونال
 از يقختف ةفيفك ةقبط اهنم بكرتيو مكارتثو ةذييغب تاقاننم ىلا
 هذه عضاومو روبعلا نم .:رقلا تعتج ابرو رجا نم اًهظع

 جاونالا هيف ريت الف روختلاب اناث نوكي ام اهني ةمولعتم تاقانبلا
 لطإوبعلا نم بمرتلاب تبني ام اهتنؤ هروغص هيفنو الا هعلقت الو
 يح فستو اءاب نيعبزا هدعب يف زواتتب ال اهنع اديحب تبن اذإو
 راخبلا يف الا نوكت ال تانابنلا هذه نارثكآلا نّكلو راخجلا عيبج
 يتق ةراثو مدق ةثاممخو .فلا وخت ىلا دتقو ايف تبنثق ةيبودحلا

 ثالث اهععس نوكت ىتحم ورغستو ةيلكلاب هءاسن يلغتو رجلا طش ىلع
 ضرعلا يف ةجرد نيرشعو سخ ىلا زشتنقو ضزعلا يف ليم. ةثام
 نع انما هرورخ قيم ةلظاك عيباسا ةثألاث ( بضواوك ) عطق دقو
 ةييماله ةداتح نغ ةرابغ شئاشجلا هزهو كيرلا ففانكعنسال 52

 «نيلكوب هل ةيلج ال امب ىلا بعشتتو دلحلاك ةرشقب ةاظغتت .ةجز). يأ

 ةيظع باعش كلذ نم نوكي :ىتح اذكعو كانك عرنيدبتعش
 ' ييروامتالا هلكأي ام اهموز فارطالا ةجيفو ارواب يفتي عيار ٠



 ١ تاناوبحلا هذه نم لكلو رجلا قابط عيمج يف نوكي عونلا
 ' يف ةغيات اطاقتا دنع اهكلست قرظو اهب نركست عاتي ناديذلاو
 نمو ءاوتتسالا:ةرتاد ىلا باظقالا نم لقتنخف ةلوهجم تارابث هريس
 مزج ردق اهنزج يلا ةشئاطا نأ بيرغلا نمو:بطف لأ بطق
 ال اني الف اهئاذغل ناديدلا هذه جانمترثكاف تارم سخخ ليلا
 رييتو ناديدلا هذه فلخ رجاهت امارتف اهيلع لوصحلاب ١ شيع

 ظ ا ما ا يقع احم
 يلا ةشئاملا ىتح ريق ميظعلا تجروجا يلا هَ !ةكحل رظناف

 نادطلاردو هيادوعال اهاذع يق ةياتحميرام نايت ك3
 :كلملا نم رافشالا دليم زثكا هلامةتاقؤلخلا عاونا عيبج يف نكي لو
 تاجا ىلا دعصت رخو ةيبونجلا تاهجلا يلار دخت عاونا نق

 يضيي نأ دعو برغلا ىلا هذهو قرشلا ىلا هيت هذهو ةيلانلا
 رخآ تقو يف ةيناث ةزم دوعي مث ةنمرجاه ام يلا عجري هبزا لك
 تيزعلا ءاملاو رهنلا: ىلا حاملا ةالبأو رخلا ترم جرخي اهضعبو
 فيحب ةهظع ةفانك يف ناك ارو كلينلا ريغ يا نيدرتتلاك
 ةرانبملل نوكي الف'ةسمالملا ةياغ يف نوكي ام اهنمو -داملا نآيرج عنب
 اهل كلذ. عمو ىمحي ال#ينن ترمي امو رويطلا ةلكآت انو زين أت هيلع
 ةيفو رثكأ هيلا ةجاجملا دنع هن مارتالا لجال هراخدإو هيل يرجي
 يتلا ةّسمرالاو ليفراللاو ثرم دقو :ةشئاملا هنو تافولخلا ربك
 نوذإطضي ينوزجلا لوطا رجلا رئارج ناكينو رثكأف ةقلا' بما لب



 ا ١ كيووت 2

 ةيْضاصرلا نويعلا اذ ربا بلكو ةلصالا يازقلاو هال تبن ني
 "هم أمو هنحار لحتو هنكم يف الك ةنييرتلاو ءاكذلاو ةفرغلا اكرملإو ١"

 رارفلل امإو هتوف ليضحت امأ هزتغل دصأ اروهو الا اهنم عون نمل اهو

 ءادنعا نم فئاخ .اذهو هاذغ ليصحت دصار هازغمب اذبف:ةودع نم
 ثتختو ءاملا ينف كلذ عمورفي هنعضل اذهو كي هتوقب اذهف هاذإو هريغ

 فئاوطلا نيب ةرثسم ةيراحم اهراجحتا لالخو .اهغؤرف ىلعو ةباغلا
 ئرت كنا فو ةييرغ ىرخا رونا تاخولزظنلاثنعمااولو ةفاك
 لست الو ريغصلا اهنمو رييكلا اهنم ةقضالخم ةعمنبم زاخملا عاونا

 ةجانحم ريغ اهرقم يف ةمقم يف لب اهنع دعنا لغتشت الو اهرواج اع
 هللا" ناب اهريفك ةملاع ل اوحالا بلقث'نم ىشخت الو لاقتنالا ىلا
 اف الل لعج ىلاعت ةتردتتيو اهريغلربد اك اهقزر اطربدؤ انتاخ

 مدلا ءافضو هاوملا ايدج يال مزلي اب م13 نم «ذخلف اهب ينتكتف
 ملاوع رجلا يف دجويو تاقولخلا نم شانجالاو ع]ؤنالا كلت ريغو
 هنأ ليق دقف ناجرملاب ىهملا نإوبحلا اهتموربلا: يف اهلثم دجوي ال
 عرف رخل عاق يف ةراقلا رابجالا نم رجح قوفربظي اشي ام لوا
 لوالا لثم بهذيو هريغ جرخي م نإوبجب نوكتس اًيابن الاصأ هبشي
 فاجرملا دوع تاقبطلا يلاوتو نئزلا لوظ ىلع نوكتيف اذكهو
 هلكش ادج ريغص 'ناويخ هيلع .عورفلا هذه نم عرف دهوش دقو

 نم حرج ن | ةيأق نمو هنولو ةلكش يف تابنلا زهز هبشيا يرهاظلا 3

 . 'لعني نكل ادج اريغَض ناك ن إو ناويحلا اذهؤ هيلا دوعيتوربحلا 00
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 596 تاع ال روبطلا نم روتكو ردصلا ءارل عقب ام اهمر هك
 . لايم ةدع ىلا دعي يركس عرن اهنمو دنلل رجب هَ كلذو اهب

 ةراصع .هنم جرختسلو. ديلا ضرع هقروو طنخلاك ةعبفر هعورف
 فلا اطوط شئاشح ةيل منلا ةيبطقلا راجيلا هطس ىلع دجويو ةيركس

 .ةدوجوم تامأو حهبش ةطسأوب :الا ارلمحي ةيدرور مع اهقاروإو مدق

 دوو تاهجلا ضعب فو سافنالا نم امنت عورفلا دقع تحت
 نم ًاهظع ارادقم ةلماح عورف تاذ حافنلا رج ةبيبش شئاشح

 .هبشت عورف يف ةالدم اهقاروإو روخصلاب ةكسامتم اهرودجو ةقئكافلا ظ
 ةنلخم ,عاونا رجلا عاق ينف. هلك اذه عمو فاصفصلا رحت عورف
 اهضعب عم تاتابنلا هذه  عاتجا .نرمو اهدجوم الا اهرصحيال
 هضعبب ىضيلي ام انف ةببحت .ةينمدبه:ءوسرو ةينرغ لاكش| ثدحت

 الا انهو ىرخأ ةريغصو ةرات ةرييك ةيورك انأبق نو

 اوس ل جابر اول اسراره لك نك ا
 نوكي ام اهنمو :ةرارحلإو ٌوضلا ذوفن عنهف اًميظع اكزج هنم وسكيو

 ا نيج اهني ةيراج رادو ايش نع ةلضتنا تاباح
 نوما ةينيكو لكشلاو لوطلا يف فالثخالاو ناولالا راك
 . .نكاملاو ندلاكرجلا ملاعل نوكتو تائيه اهنم لكشتي لخادفلاو
 2 ١ تاع هر ف نم هضعبب .نصخو اهلأ يوأب

 . ىلع ىري هنال هشهدت ةبيع اروبا ىري اهلماو تاباغلا كلت رصد
 .اكاجارجلا لبع ريو هنم ئذهعف ىرولا وح مست اناديد اهباصغا

 "يعي اى الا اا ا ا
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 ةريزج سنقل كلت 8 هلا قوف رك ندع 0 مل
 هللا ةكل 0 ةببع اراثآ هد نانسنالا اهج نكي اًضرإو 0

 هعظعو
 ةيرجلا بيئاجملا تنضو نوم سيانلا رثكا دق يلا ناهفء 0
 دشافريثكب هللا ىلع كلذ امو ةيّربلا بئاجعلا نمر فكك اهنا اولقنو 2

 ريغضلا تفيعضلا ىلع ىلخلا يف ديوي ال اًمسجم اهربكأو ةوق.ءاينثالا 03١
 رينعلا.رجبلا نم بلجت يلا ءايمشالا نمرينك يف سانلا فلتخا دقو 2٠

 جالص ىلا لاختسا يرحب ناوبح تالضف ضعب هنا لئاقب نف
 لئاق نمو نالزغلا ضعب يف اًكسمو متاهبلا يف اًنبل مدلا: ةلاحتساك
 هلظفليف هل يف عمصلا ىتبيف ناويجلا كلذ هلكآي تايث غمض هنا

 هب اهيفني نوكفت ةدام هنا لئاق نمو« لجاوسلا يف نيانلا هدجتو

 ناوبحلا البف روضتصلاكريصتت ىتحس ةهظع ريدافم علبتو رجلا عاق
 برعلا هيمبت يذلا وهو لافالاب اهجاونو ناع لهأ دنع روهشملا
 كفل ةزيف رجلا جو لع وفطي كلإذ هضودمل اهلا اها قولا
 ةراثو هفوج "خرم ةدالل كللت نوجرختسمو هنوذخايف تاهجا .كللت

 ةرهح يتب نم نشل لها. لخاوسلا ىلع ريثملاه فذيتف رجلا مها
 لايف هيلطب ينناليل 'نيكري ةيزبلا لالا ميلا: يسن يذلا هو

 هيا هماو رينعلا علتيب هنا لاقي يذلا ناوبحمل كلخو
 ظ مهب اييككر هيلطيف تكرب دملايشسحل اذا مبا قم هيلا نإ ٠ 2 ؛
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 22 ىلا رجلا رارق نم عفترتف ويب عنضي ةرات هناف لوقعلا هيف راخت ام
 .نم توببلا كلث لع يف هب نيعتسي امو تاقبط ديو ءاملا هس
 هقَلَح نم ناجيسف هييكرت الو هتيفيكب الو هب ناسنالل لغال ةنأللا

 لزانملا هذه لكش 6 ببسو هعدوأ راجنأ رارق فو هعدبإو
 8 كفار أ اب تلغتشا ةرهازلا ةبيبملا اهناولاو ةرخافلا

 اذه نأ تابرغتسملا 0 ةريثك تافارخ كلذ نم جنو نامزالا
 جاومالا ةريثكلا جلا تاذ هايل يف هننب عنصي ال قيقدلا نإويح

 ا قت يعفي قانا لول ةدكل وب ردكلا هيلا نحدد
 طبخي .نا ىلا لضي رخا نرق ىلا نرقو ىرخا ىلا ةنس نمو ءامل
 فني لو حلا اخ نزع ةهبظح تاعبس ةيززصلا هوي: هكا
 خايرلل نوكي ال ةغسنم ةريجب روذصلا هذه لخاد دجوي تانيا

 نمو نيماد نوكسو ةده يف نوكتوريث أت ىندا انيلع جاومالل الو
 دلوتف ةنالا كللذو ءاملا معس هدكسمب ولعي ال نا نإويحلا اذه ةداع

 نمثل )و املا هلق هل. ةقاط:الو. ييرجلا ناويحلاب قتل وهف هنم
 روص يف بالقنالا يقترئاذ دنعر جلا يف روذنعلا هذه ىرت اماريفكو
 جاومالا اطوخو ةدكارلا رئاجا هذهابطسو ف ىو ةبيبع لاكشأو

 لخاد فو مظع يوداو ةعقرف رجب عم اهرو مداصتل ةلئاهأ

 نم شئاشحو أيوب م | جاومأ بلت اهلغو ةينحتا راودالا

 عاونا نم ريثكو .سنجلا ةفلئخم .روبظ .ضيب |هيف ةعونفم مانجا

 , ةجازإل اوي نم 1 ججايراهص اب فزت الا هقوأب وبطلاو تارا

 دة يتولى ا

0 , : '/ 
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 ناريغ راكمالل اعضوم سيل ناجرملا 0
 هناب لوقلا برق راهزأ اهنم جرخت اناصغإو ويف هلوك و ةتروص

 ا

 0 داتعا نا زجشلا 0 يزيلكنالا لاقف
 نيينانويلا بنتك فروكذم وه ء كت ابن هنأ ةيضاملا مالآ ٍداقيعاك

 تابن هنأ عزي ناك معيوجن متريغو نيينيصلإو دونطإو نيينامورلاو
 هيف لعنت .ءاملا يف هنوك ةلاج فو ديت مث انيل رجا عاق يف تبني
 لالا ون للياهيف ةيّربلا ناضغالاب جايرلا لعفت اك جاومالا

 رم اريثك نا كترضح ىلع ىنخي ال نكل تاهجأ عيمجو .نيمل إو ]
 ةذيدجلا تافاشكتسالا ببسب ةيلكلاب نالآ لطب ةيدنلا تاداننعالا
 ةيغال تراص ةببلعلا دعاونلاو ةيرظنلا رومالا .نم زبك كلذكو
 تامولعم ةرئاد عاستإو مدقتلا نم :لصح ام ببسب اهب دادنعا ال

 هنع ضيعتساو رجم :ضعبلاو هل لصا ال الطاب دجو اهضعبف قاخلا
 لئاوا نفف هتيفيكو هنقيقحو ناجرملا هلدسم كلف وز هب سا

 فشكشلا هنا | الانيا ادع دحا ربخ ا داليلل رشع نمانلا نرفلا

 ىلا موسزم هب. بتكودالبلا حيمج يف كلذ هنع رستنإو او. ناجرملارهز .

 هانبور اهزا ةيلعو هنم عرف موسرملا عم لسرإو كانه الغلا سلجم
 و كارلا ليزا دق هنأ كاذ_ نيح . ال نطو

 ا 00 ال يطل



 را

 ظ قرر نورت يد ايف ا 3 لا يسال ىلا 7
 هنم |ولكاو ةوجيرخاف الل جو لع يا ناويحلا كاذب: مثاذا
 :نيحو هديدقو هبحت نم متبرجأو 000 امويرشع :

 وف علض باضني نأ نشيحلا ريما: مأ ىلا فارصنالا !ودأآرأ

 ةتفان اًيكار مطوطأ.هنحت مو ة ا كلن عالضأ

 اهب كشلاوا هب لهجلا ىلا يدّرت "يشلا يف فالخملا ةرثك نكلو

 .نرزا قلو اكئاو هلا رليتسرا نع: له نق الدم نأكل اكوا هس
 يفقس هنو سطادغملاو“ نامل تقابل ليبق 'نق ندعم هنإ
 امذم جرخي:) ىلاعت هلوق دنع نورسفملا لقنو ةيقيرفا لحاوس نم

 ”نإو ولؤوللا راغص :ناجزملا نا سابع نبا نع ( ناجزملاو هولؤللا

 رمخالا زرخملا ناجرملا نا دوعسم' نبا نعو اردن سي ٌولؤوللا رابك
 : ناك يح امنا :ناجرملا رما يف سانلا نيب ةرئادلا تانلكلا هن هذبف

 .كيساني امو اهدادعتسا بسح تاذوجوملا عيمج يف ايراس ةايحلا رس

 دبمسلا نا ىكحي ام كلذ نفو اهيف ليق ام ءيش دعبي الف اهعضوم
 ' ربو هلو .ةتايح ايبورانلا يقف هللا هقاخيرئاطلا قاخ هبشي ناوبح

 اذا هربو نم عنصت يلا ليدانملا ترإو ليدانم هنم لمعي يريرح
 : لوق كلذ ىلع تناك أك ةنيظن و هنااا ران زول اهالع

 50 :::+ ةمزطاعلا
 38 دلال نفل + يابس ران اخوفايلا لأول

 هتاكرح تلطعو هيلع ىفنل * كي ننيملا ريطلا بيرق وأ
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 . ةغاضلا هليجست يذلا وهو 6 َِس يعم 0 2 د

 ١ .كلوتق ٠ وف قاف تبن دحإو نإويح ”لضالا يف اذهف ةيرهوج|و

 ريختت ال" بلض .عرف نوكتي ىتح اذكهو ةيغريغلا نمو غل هنم
 ' ٠ :قيق 16 ةدحاو اميف هقاللص قب ةوللا ف الوزجئا عاف يف ههالص
 ةيناث .هفرط ىلعي نوللا نضيبا قلكشلا+هيفوطس ا روكذملا ناوبخاو
 :نوكت ٍبيلاغلا فو دج ةقيقدةفيفخ تازعنش اهتم ىلك نع عرفا

 نضع ظغنشنتو ىبطنت اهساسحا ةراكأو :ةكرتتم قازوالا وا خورفلا
 ةراتواهتاهاجتأ تريغنو اريك اهيلع عقاولا ري انلان ناك اذا اذا تاقوالا

 ةريخض ةحتأ اهالعا .:زمو اهطسو يق ربظيو مدنجلا ىلع قبطتت

 ا اما ا : نه نيتفتك
 0 ابوس تنعم

 ظ 10 راف كب لع 9 دلال ليحل العلا

 ةةيفيج :نم ةيوق قئالع يوكرملا ءزجلا نيبو»هننيو اولا كسي

 نمو شك لب طم قبقد :جوشم نم بكرم 'هنال نيوكشلإو ةيذخلا
 ابنم نؤقالاو وكرللاب ةعصخم ظلغ رثكلاف:ظلغلا ةنلدخم ٍكيبانا 00٠

 جونشلل ًالزا نلضت ةيئاذغلا ةداملاو عيمجلا قوف جوسملاو اقف
 ةقضالملا ذفانللا ىلأ لضت ىتح ازكهو هيف ءاملا ةنمو يرهاظلا

 ءاقيتسا دعب الل ركرملا ىلا ضن الاهل ةنوككل ةداملا نأ ىنعبركرملل
 ةينيكب كرما ىلا هنحتام ىلا مطسلا نم ريتقا|ط.دق ذقتموةانق لك 1
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 رع نراجزملا هيدايص ايقرفالا للونن ند هنخايس يف
 ةايملاب اهالدور ةياجا يف هعضو ناب امات. اًناختما هنجتضإو .هيلخ علطاف
 تييرخ ةرينك تانإويح قلرف ةظعللا 'ةراظنلاب هيلا رظنو.ةيرجلا
 ا ف تح

 هذه رع ةرابغ ناجرملا ناصغا اها 0 يلا راهزالا
 هذه اهعنضت. اوني الأ . اك او ةريغصلا تاناويملا

 ا و

 اين ةعبصن مزج ةوقذصي مل ركل مهيب دو ءايلغلا نلخجم
 ريلخ ام, سانلا نري رهتا دقق كلذ عبو ًالوا ينايللا مل هلاق
 كلذ نم. نيبتف نامت ألا كذ لق هالوغسن كف

 تانفجح نع ةرابع ألا نكت مرازالا | نم ميكحا لورق اة
 هعارعا دهب هللا رج | ها رغ ىتم.دوعلا رهاظ ىلع ربظن| دج ةريغص

 نه بكرم ىخ ايكش طن هطس وف ريظي كلذ دنعف رجلا نم

 ةقيقد روعش ةقرو بلك ر خا يف اهضعب نع ةلصفتم قاززوا يناغ
 دنع تبثو مدقلا داقعالا لطب تفولا كلذ. نث مبا نهالاك

 ظ راما نورفك رن م ١ ةارثف مدع ةيبلانانيبا

 8 5 ف كاتابنلا .نضعب ع نيدو
 ظ و عا يدا ندا يك ايوب زعم زكا ظ



 ةرشع ةنماثلا ةرماسملا
 نيكاربلا يف .

 بز عنص يف نولم ايو بابلا اذه يف نوضوخب ماهي:
 قاوصخل نيرفاسلا نم" بكرملاب: نمو :نيحالملاب اذإو تايزالا
 2 |وأر :امنأكو طغللا مهيب رثك دقو قفالا نم ةهجخ ىلا مراضباب

 ةراظن هديب ضعبلاو هرصبب رظني 3 طقس ءاهنلا نم اكيش
 ىرف :اهيلا نورظني ينل ةهجلا ىلا رظنف ةنايلا ةيشلا نق حالف
 ريظي ناك هذعبلو بيلي (طلدخم ءامسلا لاا 0

 ناجرملا ةلأسم نعو كلذ .:رم:شهدف رجا نم جرخي هلا

 ضئرعت قفالا يف يذلا اذه نع يزيلكتالا. لاو 1
 لابجتا:دحا نم جرخي ناخد هتيار يذلا اذه نا هل لاقف

 نما تيرقل اب وهو ةيفارغجلا :لفا دنع انتا :لبجب فرع .ةيرانلا

 . . ةئرخأ -لابج كانهو ةيلغص يفو ايليسيس :ةريزج .فرعت ةريزج

 نآلا ىلا دقتم نضعبلاو نمز ترم +يفط اهضعب ضيالا رخيلاب
 ”٠ ًانيدرس ةريزج فرعت ةريزج نم برقلاب فوزيو:لبج لث»

 كلذوخت اهيف تدجوف بتكلا ضب يف تأرق خيشلا لاقق
 ضعب ماقأ ناخد اهم جرخو ثرفت ماشلا نم ةيّرب نأ وهو 9 ٍ

 . رهزالا:ىلع نيدراوا .اناوخل :نقعي .نرم تدنمو. "ينط مث ميا.



 فل ل دامس كول هاش زعو هالج لب تلاد دق
 . ا بولا نوللاو ةنيطللا

 1 7 ويلا تاليا ن ل را بظ فائكتلالا ررك نو
 : ثانالا نضع. نم ةراتو روكذلا ضحم رم نوكت ةرات دخإول 1

 ٠ فذ ىقنالا نإو دحاولا عرفلا غي ىننالا عمركذلا دحتي دقو. | '
 يف هيدتي مث دج ةريغص اناديد نوكي ءادبملا يفف اهف نم اهضيب
 كسول دج اكو يف. يطب ناتحلا لكلا دنا ميلا
 ' ةينيكو استارفو اءاها:لجاوس دجوي كلذك سلدنالاو اقيزفاب

 ةصصقخلا بكرلا را كلذو اييرقت ةدحإو عيمجلا دنع هجارختسا

 2 ةدعتيملا: صاختشالا كلذكو. ماكحالا ةياغب ةعونصم كلذل
 ملاحم ةفرعم ل داوعلو ةيرخن 1 هال قابثملا ةاناعمل وف |ولوأ

 نم بكرم بيلص نيرع ةرابع يف كلذل ةليعتسملا.ةلآلا امإو
 . ةدعلا كابشلا امهيف طنزي مث رحخ امم قلعم بشخ نم نيتعطق
 اذاف' هب راعي ام عيج كسقل فيطاطخ كلذ يف. قلعيو كلذن

 ىلا كروريس م هيف مكابش | اىمر لحم هدوجو .نودايصلا .نظ
 دونم اورام ةينيكب ةلالآ عفرأ بيلاود معمو تفلخ وأ مامأ

 ظ ْ هنوفظنيو اهب 0



 ظ املا

 ب اهرزاج ىل تارضم اهن» ثدحت ن ما 'رارينلا هذ

 اهب وه نم اهب صنخا مح نع ولختال اهكل ت هد سم

 ضرالا نم ةعس ذخاتف نري هيف بزع تاقوأ لبجلا اذه لا
 نكست مايا دعب مث هفعضو 'ناجيغلا ةوف بسح ىلع رغضتو ربكت
 تقو هفالخي نالأ هنلاح يف اك بط ضعبو ناخدالا قتيبالو
 | بهنم جرت ةبرغتسم تافصو ةعيظف ةلاج يف نوكي هناف هنا

 ةلاحا هذه يفو مظع ذعب ىلع ةعقرقو يود اطل عيسيو ضرالا

 كرديال تح ناخدلإو ببللا ولعيو وجلا ىلا عنترتف داوم فذقت
 لاوز هل ةرواجملا عاقبلا ناكس نظن هلوه ةدش نمو هتياغرصبلا

 دقو ررارفلا ىلا'نورطصي مهعر ةذش نمو اهفسخو. .متدال
 اب وإلا ةلاخ ةريزجلا ناكسادحا ركذ

 عروبلاب نولغتشم., سأنلاو لبجلا:اذه بنر بيرتلاب ةيرق لانا
 نضراب اذإو 1819 ةئس ىرفالا سطسغا ربش يف كلذ ناكو

 داوم هتهوف نم جرخو هالعا نمرجتن ا دق لبجلاو جترتو لوزان.
 كانه نراك الزنم ثمدهف :لبجلا لس ىلع ليست تناكف ةلئاس

 نه دغعضت.ةيرجح .ةميظع اعطق ىرا"تنكو زيلكنالا لزاب فرغي
 ناخدلا عم جرخي ناكو لبجلا لس ىلار دخلو ايتام

 ناك فزذفلا فعض. بيسل و لبجلا مس ىلع لزنيف يران بارت

 لبجا متنا كلذلو اهسبحتو داوملا لطعت ت تناكق ةهوفلا مث يف ع

 داومو . بطو :ناخد ةحتف“ لك نم. جرخو ةهوفلا تنإوج نم
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 -  ظواقيد سب لبج اهنم ةقفاش الابج مث نا ةيقرشملا دالبلا سم
 "تاقوالا ضعب يف دهشيورانلا اهنم .جرخب لازي ال دنوامد لامتو

 قنا هيفأ درا دنع وزر ملف ليحل كلذ انس نضمن نود
 ةديدش حايراهنم ردا رك كد اهم س ةهوف ةرشع

 تايوالا نمي يف انركد اط خا ريغ ةيكلفلا ال يش طيب رمال ةرازخحما

 * دعصيف ايميكلاب نيلختشملا نم هسفنب ررغي نم كلذ دصرت ارو
 طا ورعب كانه دجوي فاص يبهذ تيزبك ىلع ثعبلا اهيلا

 1 فرصا را عللاس قودسالو ام ىودصيو حافلا قاله
 ظ و : كلن هلا ينص

 هذه لثم دوجو مدعو رافسالا ىلع مدوعت مدعل رصم لهأو
 ٍ مهلا نكي الو ربخ اذهب مدنع دجوي ال رايدلا 0 يف ثداوخلا

 قو ةاابصتحين ةمحرلا ذالب مدالب نأ 0 هنه

 ظ ةرئاكملا :ةمحنا ةفالملالاو ةرفإولا معنل اب

 ا مناطق كؤلبل اطر وري نارينلا هذهو لبجتا اذطرظن نم
 5 مك نعذإو هبلقب نقأ نييوويسلل هوض بجو قفالا دس ئّذلا

 ْ ْ :هلاش ميعا | , ناشف اهيرل

 ْ ظظ00 538 ةريزجلا هذه فو يزيلكنالا لاقف
 نمريثك اهتفو.سانلاب روتعم اهيقاب لبحلا ترم برق: ام وهو
 . لبجلا اذه ىلع سانلا د دايدعا ببسو:تاتاتنلا عاونأو تاناوبحا

 ٠ '«ةيجاولا روغالا قم رابالا او:قويعلاك م دتغونم و انلا :جيوؤججر اص



 ' رف
 بيعر قلخلا قلو ةعاسلا مأيف قطب ناك ةلئاشلا داولا تاوصأ ايل
 ةفوذقللا داوملا تناك نا دعب راو كلذ عشخ قفز 5-- . :

 .لضح مث رت ةئام ىلا تلزانث رتم ةئاعبتسو اذلا وحلا ىلا فعصت

 غب هتاهوف نم ةفوذقملا داوملا ءانلغلا ضعب رذقو لوالاك :ءدطا

 نييعست'ةيناث لك فيس .جرخا لبجملا نا لودضتوف اوال مايل: ةغسلا
 ى ةدحاولا ةقيقدلا يف كاوملا ناليس ةعرش تناكو ابفكم وتم

 اهفعرس تلقو. تديبت ةهونلا .:وع تدعن ايلكو نانا .ةنس

 كتلك قرم عرفتو ديذاخلا لبجحلا تاهج عيج يفق انمع قوكتف
 ديداخالا :ضعب ةحاسم تزدقؤ اذكهو اهريغ اهتفو عورف دودخا

 ةيسهح هقعو ءازبلا يف يف ارثم يسمو ةناممالث هضرع أم اهتم دخوف

 تاهت ا ضب فورغم الا مس ةلوزلا قلت هدننولابتخ لع

 ناكف ضرالا نم: ةضفخ# تادهوو ةيديوأ يف :عقت داوملا كناك
 دقو تالالشلا رم اهبابصن | دنع :هايلا يودك يود اط:ععس

 ةلئانملا داوللا ابنم تّنط. نا: دغب تادهولا كلت: ضعب سبق

 نالأ/ةرشغ 'عوزفلا عن دادنلا غللزو ارتم نيس هقع. دخوف
 ةلئاسلا ذاوملا ريش فعّض رياربفهش طسو يفو لاوطلا ٍقرثم

 ىلع انا رضنمف ليبحلا نوكس نظي ناكف روخصلا نيب ةللختلا
 ةفوذتلا داؤللا رم اليو. ةيلضالا .هتفوفأ نم برقلاب ةلفغ نيح

 . .نكاملل إو ةعارزلا يضارا نم ارينك تلقيف ةياسإوب يضارإو" ةذوا
 .ةيدهجملا هذه نم برنل اب تناكرونك ةدعو ذالإلا' نغ ةلصفنلا

/ 



0 
 نم سس وول ارمآ كللذ ناك

 ا ىرت. ةفوذقملا داوملا اه اههسرت 7 ناكشالا

 هذه ىلع رمتسإو حارفالاو ناجرجلا يلايل يف خيراوصلا نع ثدحن
 ١ ١ ضرالا لزلزت قاجزاف 1812 ةنس ياني" ربش.ةلتاوإ ىلا ةلاخما

 لوط ينس تدقنإو:ةيلقص ةريزج : نم يقرشلا نحيا اف اهجوقو
 ةسوبحا .داوملا اهتم تجرخو نيعلا يأر يف رتم ةئاببجو نينلا

 ةوق :تعىمتحأ وفن ريغلا رخاوأ يف مث .ةليطعدم ةخ 4

 ةفوذنملا داوم مرت ن عر نّوكتف راجخنالا طخ نم طقيف ناجعملا

 يلاوت بيبو قزم ةفاحي ناك عيبجلإو ةديك ةتساهنم نالت ةدع
 كل ”قوف نوم اهطوتنسو ةيزانلا.لنكلاو:دامرلاو ةلئاسلا داو
 . ةيلبج ةلسانك راصو هضعبب اهرثك ١ .عيجت : ضرالا ىلا لالبلا

 يبو اهطقن نم ريثك نم نارينلا جورخ عطقنأ مث:ةمظنتم ريغ
 ًالتك فذقت ايلعلا تاهونلا.-نرأك دهاشي ناكف ضغبلا:ةس
 دامو شب ران فذ. لفسلا  تاهوفلا :نأو ةديجت* ةبينج

 ليلا ريساف ةيلصالا .ةهوفلا وجر يدعم: لكم . لع اب
 الأ هيف ىري ال راصو نوكس' ضعب هناي. .ركس مث كلذ ىلع
 ناك مايالا ضعب يو تاقوالا ضعب .ةيس.بط ضعبو ناخد

 ضعبز دعرلا يودك يودو جاجتر إو. ةده ضرالا ثحت عبسي

 بجو ةنول ريغتيو ناخدلاب وحلا البيجو جرم لزلزتو جون

 عم يحال ةعونتم تاوصا دغب ىلع غيسي ناكو.سيشاا|



 ا '

 ناسنالا اهنكسو راجتإو عورز اهيف تبنو راهنأو نويعاهب ترجو ٠
 فلصحب نمز هيلع يتأي نأ نكي لبحلا اذه كلذكف ناويحنإو
 يتلا ذاوملا لاقثإو لحما تحت ةلاعفلا ىوفلا نيب: نزإوتلا ةيف

 ةريزجلا ضرال لصح ارو لبق نم هريغ ءىنط اك" ًافطبف اهنذق
 لبقتسملا يف ناجم لك يف هبستكت اميو ىلؤالا اهتلاح نع عاستأ

 ةلاح. نم فطلا اهنكسي نم ةلاخ نوكتو نسحا ةلاح يف نوكت
 اهلاثما نم ريك يف كلذ دهوش اك نالا اهناكس

 ةصاغرهزت راجنأ اهبو رهثث ضرا نم بجتال ينا خشلا لاقف
 هذهو ناخدلاو بهلا اذه اهنرج نم جرخيو ناسنالإو تابنلاب
 روخصلا العا نم ءاملا قافدنا اهقافدنا يف هبشت ىنلا ةلئاسلا داومل

 اهعاعدوتسم امو داوملا هذه جرخت نيا نمف ضرالا نويع نم عبانلإو
 داوملا نابوذ لهو دولا هذهب ولمس ضرالا فوج لبف ةيقيقحلا
 ةينايولا, ةيكحبإو..ةيطالا ةرذقلاي تريد بايسال .بولسنم ةَبلَقْلا
 كلذك ناك ناف ضرالا فوج يف اهييذتف ةدماحلا داوملا يلع رثوتف

 رم جرخب *يش. يالو اهرهاظ ىلا ةوقلا هذهب اهناذقتا ةيفيكاف
 نأ الآ انعسي ال انتلمو انتعيرش لهأ لوق ىلعو ىرخأ نود ةعقب
 دحال لصحي ال هناو بابرالا بر عنص يف بابلالا تريحت لوقت
 لع امو فنتكلاو .ةيالزلا, قيرطب الا :فقواالو ةقرغم هذه ىلع

 كلذ ةقيقح ةفرعمل ناسنأ لصو لهف متركف ع متقيرط

 ءيش ىالو اهريغ حرشل لصو اك ثداوحا هذه لاوحا جرشو



1 0000 

 . تناك يتلا رابعثالا نم .فلت ام يضحإو تاعورزملا نمريفكو

 هتقرح ام ناخدو بط نم نّوكتو ةربشت فلا ةئام غلبف كانه
 ” مادو نوحالا ا ناك" ةلنشا ليا ناخدو بش عم داوملا هذه

 نم ةيلقص لهال لصحو مايا ةدع ريسم رجا يف اهنورب لحاوسلا
 فلت ام ىلع اديدنش اثزح اونزحو ررضلا نم هياع.ديزم الام كلذ

 ناجيشلا اذهو معداعس ببس يف يلا مع مةتعارز يضارإو مهاباغ نم

 ىهامل دبل اب انيخ د وكيل 0 هنحرش يذلا مارطضالاو

 اوركذ .نيخرّولا ناف بيععلا لبجلا اذه رابخا يف روكذم

 1 لمع الق دن ل .فرظ, يف هرم: نيعسو اندمخ .جاهسنا
 لصح ام فعض ينعأ .رتم فلا نيرشع ىلا ةفوذفملا داوملا دادتمأ

 . ةئام هعلض ام ةعارزلا يضارأ . :رمرتسو ةريخالا ةعفدلا هذه يق

 اهيلعو سانلإو ةعارزلاب ةرورعم ةقباسلا نامزالا يف تناكو رتم فلا
 .اظافترا لبجحلا بسنكي لؤي. لورتنك ددع :ىزقف|و.نذملا نم

 ةرمآ ف آلا ةغبار م راص ىتح ادادمإو

 هذه. هبف مدعنن نمز يناي نأ هتركذ ام ىضتقم خيشلا لاقف

 اهكاسمو اهناكس نم ريثك فلي ناحيث لك يف اهنا اا. ةيلكلاب ةريزجملا

 . ١ اهضرأ ةبوضخ مدعنتو
 . دهوش ام اًرينك نال كدذب مزبحلا نكيال يزيلكتالا لاقف :

 يف هنم ظعا وا ليلا اذه لئثم ةنران لابج- ضرالا عاقب ف

 نالأ ىلأ امات ًنوكس تنكسو تدرب نور ةدع دعبو ناجيملا



 كاد ارم عة ارو ب و“ مدع ا ا سبت 7 نر اك

 كلينت

 ناوهو مضعب .هلاقام اييناث ٠ لابجلا هنم نوكتي اخ ول ربت
 راودلا ىلع رانلاب لعتشم زكرملا .ةهج نم :ضرالا فوج.
 تاهؤفلا نماهتوقب جرخت ةدعاصملا ةرخنالاو ةبئاذ داو عيمجن نإو
 لها نمر ينك جر نكلو صا انهي لعي لو ليف ام اذه: ةيناكربللا

 نال هنع هدغبل يناثلا ىلع لقعلا نم هبرقل لوالا لولا لغلا
 ءاوس ءاملا راخي بيكرت نيع دعاضحلا راخلا بيكرت نا دهاشلا

 راذيلا نم زج لك يف ن 00

 ىرخا داوم يقايلا ءزجحإو ءالا نم ءازجب نيعستو ةعستو 0

 00000 قبب املا راف يف كلاذكت ره امك
 دجوف راخلا نم لله يذلا املا نيسدعملا دحا ردقاننا" لبج ف

 :يوطاوا ا ةعفد لك" قا فذني ليلا نا

 نوكي موي ةئام ةدم يفف ةرم قئاقد عبرا 5 20

 داوم يلب دهوش دقو بعكفرتم 517: ٠٠ :بفوذقملا ءالأ نادنقم

 كلاذ ريغو 3 ءاملا أهنم انكي , يلا داولل عيمج ةيناكزبلا ةهوفلا

 يفاوا رجلا لاوس: ىلع تفشكسا يلا رانلا لابج بلاغ ناف

 ةلاح ىلعومه ام اهتمو. نكس ام اهم. نالا: لا ةدوجتوم رئازجمل
 راع عام نويبع: هنم جرب جن ماسالا ِ

 وا
 ةيسو خلا ظرشاير هلا يف ادج ا لابجنإو .



 ا لا 747 ظ

 ١ ريغب ةلاعفلا نابت تناك لو ىرخا ععتو .ةراث لبحلا نكسي
 تركذ دقو رتستخ ىرخا فعضتو ربظتف ةراث ىوقث لب ةمدتسم
 ناخد ول رانا | وج نم نفذه انامز تيب لانج دهرش ه1 هن

 تراضو ددعب. نزم ناؤيحإو ناسنالا اهكسو : .تنفط م
 اماف ةروهغم «هقملا قنورو تابنلابو ةرونعم نانسنالاو ناودجاب
 ثتمبدع ابنا وأن اهريغ. ىلا نايهلا بايب اهنع تلقتثا نروكت نا
 لبقتسللا يف ةدوع اطىتي ال ىتح اهرقتس يف ًابجئردت وأ ةدحإو ةعفد

 ظ ىلوألا 0 مث نكست اهنأو ١

 هذه لح ىلع دخأ نقي مل نالاب ىلإا هنأ يزيلكتالا لباقف
 للعو تالاهتحا: لايقانم .ةياغون ةلئثسملا مهل ليلد ىلع الو ةلكتنما

 هذه ناك ءامديق داناعا ومو اهدا: تابثا.الو ينن يف درطت م

 بصنت:ر جيلا ءايمب نا وهفو ةدقتعي نال ملعلا لها: نم ريثكو .ةريزجلا
 اذاف ا.عرازح. .تدادزإا امتع .د حلا هعاق. نم ةقيع راوغا يف

 تابسإو ىرخلا ثداوحت ضورعنو ؟راخي تبلقتا اهترارح تدشا
 ةوفتبو.هللاح نعي هجرف ضرالا ثاقبط نم هيقالت ايفرثكوت ةينخ
 ةهج ىلا فذقت.لفسبا, نم اهيل .ةلامفلا ىرفللو ةيلاوخلا ريئأدلا
 تيرثا يبا داوملاب ةجزتمم تاهوفلا كلت نم جرخت ضرألا جس

 قلاب :ع نّوكتلو. ضرالا تاقبط "نيب اهرورم كاهيلغ

 نيج دمايشت يلا لاوجالاب يقايو. بهلاو .ناجدلإو ةيناكرإلا
 ريصت,ىحج|ةينف اعيش دونت .اهيلو ويلا ريثأتبوب وحلا ىلإ اهدوعص



 لدت ةيران داوم راثا دنطلاو برعلا دالب لحاوس يف دجوو 5 5
 ةدقتمو ةيشنم هيف تناك نمز تاهجلا هذه ىلع ىظم هنأ ىلع 0١١
 نالا كلذ اهيف دهاشي ينل تاهجلاك لاوهالاو 3 ةضرعو 3

 اهضعب ةيران تاهوف يكيتنلتالا طرحنا رجلا لوح اضيا دجويو

 نيكارب نكلو هرئازج لابج نم اهضعبو هلحاوس لابج نم جرخي
 ينط دقو ادزع اهريغ يف انم لقا ةيبونجلا ةهجا يق رجلا اذه

 نكسر اهيثك
 .ااهبج عيمج يف نال ضرالا رطس ىوف يبلا نيكابلا ددعو

 هريغ عزو نورشعو ةثالثو نان أم ( دلوبموه) ماعلا لوق يلع ءانب
 ال: .ك] نيعبسو ؛ تنيكاف غلبت ال تناك نإو اذه ىلع دير لهغأ

 اريبك نال هحيجرت الو ام دحاو لوقب مزجحلا نكي.ال هنأ ىنخي
 نراك ام رثكا ةوقب جاتو جاه مث اليوط اتمز نكس ل ابجحلا نم
 ءىنطو نكسف نكسي ال هنأ هب ني د ناك هتوق .ظع ببس اهضعبو

 اهيلا دنتسي بابسإو اهب لدتسي دعاونت )علا مدعلو نكي ل ن نا
 لاوحإو بابساب صفتو ديزت لب نيددعلا دحاب كحل نكميال

 ريثكف ءىنط مث آلعتشم ةقباسلا ن نامزالا يف اهنم ناك م امأو
 ةددعنلا تاهوفلا لوح تافو ذفملا دوججو نم. ٠ كلذ ع اما

 ! نالا لأ ةيقابلا

 ةلصنم ةيرانلا لابجحلا بلاغ نا عزي سانلا نم ريثكو

 نيارثلا لب غلا اذه لح ةنيرق ال نكلو رجلا عاف حت نم اهضن



 70011 سو ةئام يبضلا دلل ضراج يفارتسالا ىلإ ”لصولا زاغبلا

 نداعمو ابطو اناخد فذقي ام اهنف ٠ ةيناكرب داوم فذقي اهعيبج
 قو ٠ انيط فذ ام اهنمو: ايزان ادامر فذقي ام أهنمو : ةعونتم

 اهلفاب ندم عالتبا»و ضارا فاسخنا اهنا ىلع بترتي بلاغلا

 هذه نم ل لصحي ا فوخو بعر يف اًئاد ةريزجملا هذه ناكسو
 ةلوجلا ثداوحلا

 داوملاو 0 بهللا جورخ دهاشي اكيرما تاهج فو

 ردقب حلا رجلا عس رع عفترملا ىلتسم لبج ةهوف نم ةيناكربلا
 مظع دعب نم بهللاو ناخدلا ىريو رتم ةئاعبرإو فالآ ةسمخ
 ازج هلظ رتسي *امسلا يف ةسارو رخلا يف هتدعاق ران نم دوبع هناك
 ىفدا ءيضلاو سلا ةعشال اهيلع ىري الف ضرالا نه ايظع

 ةهوف نيثالث نم رثكا كيسكم ضرا يف دجويو رثا

 لزلزت يف ضرالا لازت 59 ةهج نم ةرينك عضاوم فو

 هذه عيمجو بش اهنم جرخيو رجختت تاقوا ضعب يفو باراطضأو
 ناخذ فذغام انف : ثداوحلا 5

 فذفي ال ام اهنمو ٠ ايأرت كلذ عم فذ ام اهنمو ١ ارا أو يلو

 ضرالا ىلا لزني مث هاهنلا: ىلا عفتري راح ءام الا
 لحاس يف اهنم رثكا يبونلا رجبلا لحاس يف ةيزانلا لابجحإو

 0 ةاهج يف ةوقب ةلاعف لزت ل ةيرانلا لابجاف يدنا رجلا

 ءافاز ةريزجو هزتموس



 اال ال ااا 0 7 /, 0-10" ٠ اع 7 5 1 5

 .ىريو راجل ءالهب طلدخم دوس نربط اهنخ جرخم نويع اهيف وهظت 200
 .ةقرطملا توض هيثت كيإوصا هل عمنيو ناخد لبجما مايبم عج نم
 ٍةقرطملا لبحب كل انه يس كففذلو

 ةبلصلا داوللاو هليلا ليس ىلاصتا اهيف زدني ةخماشلا لابجإو .

 ائيط آيا, فذتي ال اهظعنو ةغلوتنم نوكت نأ اهيف بلال بلي
 هو ءالل ليج هي( اركك) ليج يف كلذ ديا شياكه هبت داموا
 كلذلو ءام الإ ذي الف رتم بذالا ةييرراب رجلا طس يتوقف عفترم
 ] مالا لبجب يس

 "أم اه جرت .ةهوف هيف من ةيداليم ١ ةنس كلذكو

 زاك". نفد هيرو عال هئزج ةلازإل يبس ن .راكيف ةدخحأو ةجفد

 ٍدالبلا نم رواج ام خلا ه هررريص يدعي مداوم فِفقو هراجا طوقس

 ريثكو هنع اديهب تقلا لقل يلاهالا ثرطضإو اهرثكأ فاتاف
 الإ اهنا يف كفذق#اإل هنيبيليف ةريؤجو افاج ةريززج ل. ابج نم

 تاييتلإلل ةلياق داو يمتع شكاو ةيناكرب داوم [طلبخم ايط

 زابلل ادوقو لاهل. اهلمعتست

 ةيرايلا اهايجب دججا فذق نيك ةريزجاف /١59 ةعبب فو ش

 يضارالا عيم كلذ فلتاف نيظلإو كاملا نمباهظع ارادنم
 ] سفن بلا نيثالثو ةسمخ قرغإو هل ةرواجما

 : دجأ يي ١الثا/ ةنيب يف لصف ام ةثداجا هذه نءداكاو

 يلج وه برا ةوسان مدكيوص رباب نزيل ذو
5 



 مود
 اقل اضل : انبي ناك ول هنال كلذاو ل اطتالا مدع نلعب لدت
 كلذ دهاشي مل ذا: كلذريغ عقاولاو اهدحا :نارّوف دنع غيبتملا

 رجل أب ىلا :ةيرانلا» لابخلا نم اهريغو فوزيولاو انثا لانج يف

 .مدع' عم اتا لبج' نا#' دهرش ام ارثنك نال“ طننوملا ضيثلا
 .ففالا ةثالث رجلا نع عفترم لاوالا كا عم فوزيو لبج كرحت ٠

 ”ناكولف ثارم ثالث يناتلا عافترا نم رثكا :ةعافتزإو زتم ةثاثلثو

 اهم ايف ناويعلا لصحل اذحإو اماه عبنم ناكو لاضتا امهيب
 يلا قابلا لؤه ا من ةنلدذم ثينثالا نم ةقوذفملا داوملاف اًضيلأو

 أرانا قذنث' يللا كابجحلا نوه .نم لقا نتبل انيظو ام فذ

 نمر انلا لابجت نم :نلصخ ام نافعا وا .اهلنم ينم لب بلو
 غن روكذتؤه اك هلا لابجل نم هلثم لضح راضلبإو .فالنالا
 ضعب لابجنلا هذهت “نم ةفؤف تقلا هنأ دقوتش دقو كزراونلا

 تايالو تفلتإو' كرقو اندم تقرغاف ائيَطو كم ثفذقو تاعاس

 ”فانط و ”سادلاب ةزومغنم تناك نزا دعب اهيرييطو اهلها تقرغلإو
 داى قنا انج الخ الرغ الو. امون اهيف دج ال اًلرخ ةلق ةزاجتلا
 . .ةريزجب ةيراتلا لابجلا رطنعا جايرناباب لبج يف داليملا نم 1
 ةعطق هن كقذقنإو زرت نزلا نم لهثالا ءزبتلا خا وهو افاج

 كريعنرأ كلما نضر لع تامتن غوبل يف تعفترأو ةون

 تالاف نذنلا هبا نم ةريبك ةانق نبل نم برخو اهلهاب ةئرق

 تاقوالا نضعب: فو تاهما عي يف ةحئاش لزت لو ةزيبك ةربخ
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 زج ةقلرو ايل نجا لاب نال را راسا 0

 ةتوق بلغت نرأ ىلا راخبلا سبح ضرالا جس ولعن طيراخم

 ىلا كلذ ىلع لالا رمتسو ولا ىلا جرخيو اهنذقيف ةداملا كسان

 فتاك اك نوكتو. ةينيظلا داو ثبوذنف ءاتشلا لصف قاب نأ
 اذكهو يضاملا ماعلا يف

 تطابتزا كانه نا يدنهلا رحلا لابج ضعب يف ذهوش دقو
 تاقوا يف فذفلا دادزيف رزبحاو دملا تاقوإو فذفلا تاقوا نبي

 داوم وعما لخاد ةعقرقو يود هل عمي ىتح دملا
 ي ضصفدو ةيزبلا هر ارح يلع ديزت ال بلاغلا يفو ةراح ةفوذدللا

 رزجلاتاقوا
 بابسالا ةفرع دحا ]صي مل نالا ىلا لهو خلا لاقف

 اهنا ىتح اهتاقبط اهنم ةبكرتملا دإوملا ىلع ضرالا فوج يف ةرثولا
 ةينيط داومو 30 اتو بو ناخد حف ةدماح ذإوم ةرات فزذقت

 اذللا لوا الق لخولا هنتي اني ةراثو ام الكا راكي القراتو
 م رخ ناكل ةدحأ تناك ول اهمال 0 ساس نم فالدخالا

 نأ اهيف تيأرف بنكلا ضعب يف تأرق دقو ةدحإو ةيفيكب هامل
 راخ اهضعن ءام نويع اهبف ىأرق لابجلا ضعبب رم رابتلا ضعب
 ممضعب حو زبش ةفاسم الا اهاربت نيب نكي مو دراب اهضعبو
 الام اهنمو يرلإو برشلل اعفان نوكي ام اهنم نويعلا هذه نأ
 :انتنوبغلا هزه قم أ مضعل لاقو هلحئارو هئعط ربغتل هب عفنتي



 : 2 مطفي

 -  تهدهدتف هلفسأ ىلا هالعا نم قشنأ لبحلا نا لقن دقف احاروخيوت
 تألف  هفرج يف ةسوبحلا ةينطلا.داولا قافدنأ اهبقعاف ةهجم هنم
 ةئامالث ضرع يق رتم يام ىلا,تعنترإو نيلبج نيب كانه ةفاسم

 كانه راج تناك ىلا :هايلا" تنسبحو
 اهاينيكو ةيئاما لابجلا هذه ناجي ثداوح يف لمأنلابو

 ةرات اها ال اهي قرفال نا دن امافوذقو ةيرانلا لابحتإو

 فنا ىلع لدي كلذبو اهبنإوج نم ةراتو اهالعا نم فذقت
 الآ ىرخالا يف ةلاعنلا ىونلا فلاخت ال اهضعب يف ةلاعنلا ىوفلا

 ظ اهمدعو ىوقلا ةدايز يف

 راحلا *طاوش نم برقلاب الا دجوي ال لابجلا هذه بلاغو

 ل لابجحلا ابورواب اهنم روهشملاو ةريثك ينو رئازجا ديب

 ةدوجوملا لابجاو رزخلا رحب لحاس ىلع راماق .لبج يجاون ف
 ايف فوزارجبو دوسالا رجلا تريب عماخلا يلاكينابزاغب يتهج يف
 هفذقو :ةيران تازاغب ةطلدخم ةينيط هدإوف قرشلا ةهج يف ناك
 يف رسم هفذق لب كلذك سيل برغلا ةهج يف ناك امو عطقتم

 ك انهو ءاتشلا يف هنمرثكأ فيصلا يف هفذق نا الا :لوصفلا يأ

 ' ١ راضنخالا لجال اهركذ نع انضرعا ركذ ام لثم رخا :لاابج
 رف ءامفلا لصف ىف نركي ام اهم تافوذنملا هذهو

 اهعم جرخيو راطمالا هاي ابطالدخال اعئام انيط ةفوذفملا داوم

 - جرخيو تسل ايدمجتو هايملا دعاصتت ةرارحلا ةديدش نؤكتو ناخذ .
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 تحي رب يل ارصلا نال ةيوك جنك دهزبب تل 1
 طال ذادزأ اهلك ةادرت ءالآ ةرا ير نورا لج ةنريلاب الدلو

 البا نص اذإو رثكاذ ارم نيثالث ردقب ةيضرالا  تاققيطلا يف

 ةحردأ ةئافف هترارح يرد تناك رتم تفلا: قع ىلا ضانشالا يف

 ريغ الو هتوف يلا تافيطلا ناث بيت ةلئاس نقيت اذه. عمو
 تلا: ىلا تضف ]و تلغي اذا الا ناليملا:ةلاع نع هليلا ٠

 ةجرح ةلاقمل كاهل | هارب ةجيرخ وكت نجر رغم ةلايلمجو
 *اللا عفد ىلع ةوق ةرخبالا هذه يف دجنؤيو.ثباباسجلا ىضتتم ايت 202020

 ةللامحما مله فو عنام ًارطي للان رتم ةلايسهجو فلا :هعافترا: يذلا

 طلو ةيبضرالا تاغبطلا لالخ نم فذقتتو ةرخالا: دعست
 9 شو ةرارخلاب ةبئاذلا:ةفوتحلا:ةيرخضلا تاقبطلا نم اهريغب

 ىلا انيتعفد روذضلا نم ةبئاذألاق علا كوخ ا

 ا اك نأ اهذف ةالوجولا ةيرانلا تاهروفلا ىم

 ركب اهلذاخ ايف. حض ثحتو اهتوخ ام ىكع يم جبع

 جرف ضرعلا غيم رثككاف رتم فلا. نيس: ةثامون لوطلل يف
 لولا ماو نزلا يداعبو ضرالا مس ىللا.اهنج..ةقويذقملا داوملا

 'قليني تتاجتلا" ضعب غي اهطوقسو ضرالا فوج نم ةفوذمل
 نمزلا لوط ىلعو تاحش ضعب وأ ةحتأ الأ اهنم ىتتي ال و اههظعم 0

 بسخ يلع ريظع ريغ وأ ميظع لبج وا ةيلبج .ةةماناواا 3



 ضب نأ ىخ هيف هدي عضو نانننالا عيطتمي ال اًدِج اَراخ نوكي
 ىلغ هماعط يتشب نويعلا هذه :رم ةييرقلا ينراحصلابب نينطافلا

 نع زرهلا ىلع لاجل قانبلب لدت تافالدخالل هذه لكق  ةترارح

 سايفب يو ةليختو يف ةيلا لضو ام ةياغو لاخلا انه يف ثلا
 ةيالكا يل: كيلوت . هله نم نارفلا ف درو امأ لع .نايعلاب:تيث ام
 هنم متنا اذاق وان رضخالا رثلا ..وم مل . لعج يذلا نودكلا

 ىعو زان رمش لك يف وق نم ببرجملا نعب لقن اه. ىلعو : نويلقؤت

 اذا ةيدابلا ربت نم. ناغوث اهو زافعلاو خرملا بشخب يف ليام
 لابجيل هذه ران نا نظاف !ران راض هريغب: نصغب اين كدخا

 ىه. بسلا نإو ليبنلا اذه نم لاوخالا نم اهنع أشني امو
 ضعن: بفداصتف ريذقلا ميال اهلبعي ةلكحب روخيجلا ضعب كاكدجا

 نيكاربلا نمركذ ا ءاشليف هريغ وا. تيريكلاكاةيران دالوم

 اهلا بنسن نيذلل ا نيتبسلا كيرضحل تيركذ دقي يزيلكتالا للاقف
 ةفوذنملا داوملا تناك اوس ةيناكربملا لاونجالا عيج نفل اذه ءايلع

 نأ: لوفي لوالاب لاخي نم نإو رانلاو ءالا اهو:ةعئام وأ: ةبلص

 اضعب اهضعب ولعي تاراغلاك ةيبظع ةيلخا ضرالا . فوج هي
 اهضعبو قيض اهضعب ةلصوم تاديت رجل لو. تاراهملاكللت نينو

 ًقراقوب نايا رهخالاك ةقرفتح نوكت ”ةرات تالبصوللا هيذهو عيبت»
 نييواهنيب كلذكو لاضتا اهضعب نيدو اهنيبو ةقرفتمر يغب نوكت
 . تالا نه يف بيعنا يترتب :امنإو تاراغملاىتازفل اورج



 ل او تل 2 كيس 0 عا ا ال
 0 هرم روفر جن را ا

 . 1 ل 5

 روذش ا

 يف ! كفنم ةليللا كلت تابو مالسالا ضئارف نف هيلع ام "يضقيل

 تانثكلاو نوكلا بئامتو تاقولخلا فانسا يف ارد هلل عنص
 ىلاعتو هنايس هتيظعو هللا ةردغي ةربدملا بابملالا ةينيكا فو
 قو اهتكس قوفو ىلفسلا ضر )لا تاقبط يف ماظنلا اذهد دوجوو
 قبسوالا ةرذ الو اهعذبم وهو الا ةكرح ال نإو ىلغعلا تاويسلا
 يلو مرا ف ءيث هيلع ىنخي ال اهعدوتسمو اهرقتسم هلع ف

 هلا ال لابجلا ليقانمو اجلا :ليباكمو لامزلا دي طيرلا
 يلع ءيش لكب وهو وه ألا
 ليبغل نيدلا ن ناهرب , هذلوب اذإو للهيو هن حايوف انيز 3

 يف ةنيفسلاب اطوزن تقو نم اممداغ بسخ ىلعو لبقا دف هدي
 ءابلعت ايف ةملاككا امنيب تلصح 'ةيزيلكتالا ةغللا للعت يف ايكراشت
 هيلع قاف دق هدلو ناك نكلو هنا ةغللا نم هابستكا امو

 لاسب ناكف ةيبكارملاو بكرملا باكر نيب هموي لوط ناك هنال
 هنطللو هبنكيو هعم ظنل لك ىنعم ا ءيش لك مسا نع

 'ةنيفسلاب نم بولق هيلا تلام هبادإو ةظافلا ةبوذعو هعبط نيلو ظ 1



0000 

 000101 قو سراأ رف نم ةيرك ةلاعنلا نوفل تناك نأذ لاوحال
 الل هيوم اهف نركل رز كارإلا تاقيف لأ ةيثاذ داوم
 يا وع ع ملا
 ةرواخلا ضرالا ىلع ةفوذفللا داوملا ناليس ا هيه تلودلا

 اهف لمعت راخلا يف اهبابصنا نوكيا و اهرثكأ برختو
 اود لكن ردو لا ها نم مثع دس ا نم اناسل

 نا آمإو ةبلص نوكت نا اماف داوملا ىلع عقإولا ريثأتلا بسحنو

 ريثأنلا ناك ناف داوملا بسحب اهتجيارو اهنول فلدخبو ةينيط نوكت
 يق هتءعفد ضرالا فوج يف ةنوزذم ء ءاللا نم ك اريل اعف ينطابلا

 لو ةياريكو تالآلتلا ةلاخ ىف اك هتلاسإو نيكاربلا- ةّكيه

 شيعت ال كامسإوأ ةريغص تاناويح هامل هذه يف
 انواع ملعو رانا الل نك ثررتلاب راحت لا قرر اأو

 يلا ةايلا درابلا لصأ ن ١ هببسف هل يلاثلا ةيحالصو برشلل لوالا

 نم راحلا لضأو اهريغو جولتلاو رانطمالا نم ضرالا اهبرشت
 .يلا داوملاو نداعملا نم اواو امملع تقالتخاو ةيلفسلا هايملا

 . تفيكف اهيرط يف اهب ترم يقل .ةيلفسلا ثاقبطلا اهنم تيكرت

 نونلظ اهناف "بابسالا ضعب تليخت ام نوكي نا زوججو اهتيفيكب
 اذعضو : وق ةنوافتم
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 كم هسأر اط 0 ا ةغللا يف

 هعبضم ىلا اهخم لكز احنا مث هيلع من نأ هللا لأسو هينيع نب

 ىلع مثلا ماق حابصلا رون رفسإو حالفلا ”ادن تقو ناح الو

 هدلو كلذكو هداروأ ًارفو هيلع بتك ام ىلصو ةداعلا بسح

 مل مداخلا رضح مث نآرقلا .نم رسبت ام“ ًارقو ىلَص نيدلا نافرب
 ايم جك ذحاف ةيزيلكتالا ةداعلا يح لع نيللاو ياحب

 امهلغل ةفيظن ابايث سبلو هبايث امدم لك علخ كلذ دعبو رسبت اه

 ةنيفسلا ناويد ىلأ اجرخ مث مويلا اذه يف ةنيفسلا نم جورخحاب

 . ١ ءاركشف اهعحح نع اطآسو اهايحو رضح دق اجاوب
 ةينيكو رانلا لابحب قلعتي ايف هتركذ يذلا نا خيشلا لاقو

 ضرالا فوج يف ةلاعنلا ىوتلاو اهتافوذتم”داوم عاونإو اهأروث ٠
 ادالا نإ الولو ترحل ةعيظنلا تداوم . رم اينع انكتب الو
 كلذل عاشو تراخدلاو بيلا اذمل يندهاشم تضنقأ ةينابرلا

 هيف ثا تنك الو رثا كلذ نم يلع يف نكي مل ناجيغل إو يودلا
 لدت تانك ضعب بتكلا ضعب يف تيأر تنك يناربغربخي ٠

 ةديفم ريغ ثناك اهنكل ةئران ىرخإو ةخماش الابج كانه نأ لع
 الب ثنكو مترضح .ليصفنو ةدهاشملاب هتلع يذلا ينيتيلا علل

 ةيما اكل ىراال تقولا كلذ يف 20 ينال اهيفرظنلا 0 ل

1 
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 را هظظفحت ام 6 لطفا ةونو ةعظخ ءاكذلو 0
 ظفحو امات امدقث مدقتف مايا مي .ريغ هظنحي ام لدعي دحاولا

 هطسابف هنل اح نسح هدلاو بختاف تارابعلاو تايلكلا نم اريثك

 هئاعد ةكربو ريبخلا فيطللا ةيانعب هنا هباجاف هنح نع هلأسو

 كاما ..لسك الو روف الو لله .هيزتتعي ال ةماث 0

 مث ربظتو ربل | نم نويبرتي دنغ يف مخأ ب باكرلا ضي نم عيس هنأ

 00 ا د را ةنيدملا
 زومأو اه ردإون ضعب هيف الزر كذي نأ بغويو هتدلإو ىلا

 . ةنيفسلا يفرج دقو [صوطخ اهإور اجاوخا نعو هدلإو نع ةبيرغ

 اهاومأ نم نياعو راجملا عينج يف ةرينك رافسا هل قيس نضع ىلع
 نم ليلقي ةفرعم لو دحا ةيباكي مل ام هرافسأ قيس .دباكو الاوحا
 هبسبع تينكف اقيرفالا ليجإوس تاهج ضب يف هيلغت ةيبزغلا
 تغر هنإو بنوتعي يأ مج همسأ صخخ"ا كلذو هتعمس ام ؟ريثك

 جيرتسيل تاهجبا يدجا يف ميقيو لهأتي نإ نإو نآلا رجا .ةقوافم ف

 .ًاييش كللب ال اريتف هنوكل كلذ هل ر بيتي ال هبكل رجلا قاشم نم
 . يفريخإو هضعب يل.ركذ ببيع جيران هلو بايثلا نم هيلع امريغ
 ؤهو مداخ ةنصب .انبحاص احاوخلا دنع هئاق مة بيغري هع

 ناو هنإوث تيستكأ كلذ تاعف ناف هدنع هل طسوتلا يف كوجرب
 . ةأفاكم هيلع ينثإو كلذي هدلإو هدعوف كلنلاخيال اجاوخلا نرا

 . ةيزيلكتالا ةغللا يف هيلع هيدقتلو ةكربلاب هل اعدو هتدلإول هركذت ىلع

00 



 انما الطاب اذه تنلخ ام انبر زابطالا:ناسلب نيلئاق ضرالاو ٠
 ينوهرو يتديقع يف |وحدق كاني هيض ا وابتاا

 ال داسفلاب ضزالا يف .نعسلاو دانعلا مه اد ضانا موف هيف تسل أب

 ظح فراخزلا ريغ ءينشالا وم 3 الو فراعملل نوليب
 كفضو مس اذا .مالسالا لها رب ايزتيو :ماخيو لكاي تززا مثذخا
 ام .لكو لاخلا -ضحب الا تبثي ال كللذ .لاق لابجإوءراملا
 الفاغ لاغتشالا :ستب هب :لاغتشالاو لالض هللا باتك يف سيل

 ,نم مهفو ٠ نينقوملل تايل .ضرالا يفو ٠.نيملاعلا بر لوق نع

 نايكلل ةيعاد تراك اهيرف :هتبيه نم ْبَسَريَو هنلوص نم قثخي

 ْ نامرحا بنابسأ م آببسو

 انناو لغلا حفنو لهجلا مذ كيلع ىتي ال يزيلكلالا لاق ٠١
 عيجج رما اذهو ءادعا للعلا لهال نيلهاجتا .نإو:ناعبدجي ال: نادض
 هرشنو هييلعتو هملعت نع معلا .بحم رخاني الف للملا لها نبي هيلع
 معابتا مدع وأ دارفأ .ضعب ةداضم فوخل مريغو هنطو لها عفنل

 ةذتاسا نع قتلا ل ناهربلاب ةغباث ىياقحلا .كناكا غو هيلز
 كلذ هني الق .نيلهاجلا :مذو نيركملا راكنا خرم هيلع الف لضافا .

 اطوصخ هذهاشو .هرظن تحت عفو امب مرابخنإو هنطو لها. داشرا:نع
 حااصفالا .قفيح هيلع: بجياولا بأ ةدئاف زعم يف ىلل ناكلذا
 .نوكيف ىضعبلا هقدضي دف لكلا هقدصي مل نإو هئاف هراهشأو هب

 :لوادت لعو ةثامولعم رشن يف ةدعاسملا هب هل ندم هل ايضغم ظ
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 . ةبلطلا تناك ت اقوالا ضعب ب كلذاكو اهب لاغتشالا بجو
 عيازنلا لوطي. فالدخالا/ مهيب عقي ناكف ثيدحا اذه. يف. ضوخت

 معلا بلطل اهيلا رجاهي ةماعلا ةسردملا .وه رهزالا عماجلا نوكلو
 متو دادغبو,زاجحتا ضرإو بيرعلا يا 3 وع

 رمالكلا ناكف برغملاو. نادوسلا» دالبو ربربلاو كارتالاو رتنلاو

 ريف 00 ,! تالا بيدج ماانكلا تجني ىملا اذه لن

 متالو زون نم ميمو ًاليغسم ثداوحملا هذه لثم دعي ني
 ةمرأبلا ناعم اك لئاسملا هذه لثم ةيمثا مدعلو البلد هيلع
 هسفن يف:نراك نمو. هنحت نلئاط.ال اهلا: ءافصالاو .انيف
 ردع ىلع ازد ناك هدالب يف اهآر هنوكل كلذ. نم. نيني ىلع

 الكل ىلإ زط اذإوم رجالا ةراكو هدازفنال ةيلكلاب اهيف لكتلا

 هسيف عقو, ايف هعقوي ام ىلآ هسفن:رجي الل مولا لوقي٠ لاق اهيف
 نم نايجالا ضعب يف دجوي هنال رثكألا. يار. فلاخ نيم هريغ
 ةفل اخم نأ ىنخي الو ةرهشلاو رابدعالا لذا .نم. ضعب نيركدملا: ةلجب

 ركنلا ةليللا:”يلع تلوتسأ دقو ررض يف عقوت امر ءالوه لثم يأر
 فيطللا عنص يف لبانلا يف نمزلا تفرصفر حبلا بيرفالا منا: لف

 راجبو اهبتر اعقاوم يقو اهبصن لابج .نمريبدتلا عيدبلا ريبخلا
 قهاإوشو ةيدوالا“ نوطب يو اهريسو اهرف سانلا عفان. اهرخزأ

 باتك نرمغ تلغ ام عج تدرازولو اهردقو اهفرص لابجا

 تاوهلا قلخب يف نروركذتي نيذلا بابلالا يلوال ةيده ناكل
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 هولمات الا ارث :ا نوري الو هوهمسر الأ هيني نوري الف" ضرالاب أ

 ابوروأ لها تلضو ةيانلا هذهبو هورشن مث دالب فو ؛ هوحرش امبوو

 اهيلع |وذوحتساف ةروقسم عاقب فاشكتسإو مولعلا يف مدقتلا ىلا
 ىلا قرظلا هذبب ]وبلجو ةينيصلاو ةيدنهلا دالبلارثكا ىلع |وبلغتو
 ةقرفنملا للملا فراعم مثدالب يف وعبجو عاقبلا ثاريخ عيمج مهضرا

 مهعسب ولصوف ةعسنلا رامبل طسو ينو 2 قوف
 اذه ا هي |وراص ىتح ندهتلا يف ةجرد ىلعا ىلا مدابعجإو
 ةيرحإو ةيهافرلاب للملا: عيمج نيب نت جاما دكا نيدرفنم
 الو ذبانم الو ضراعع أل, نسي هوقو ذفان رما لك يف معأ 3 0

 ةرثكو للعلا آلا سيل ةجردلا هذه ىلا ملصوا يذلا ن
 ُة مهئابأ فراعمو ةيلوالا معامولعم ىلع اورصتققاول ذ ع
 ل الا هاكر كلذ نم ءيشل |ولصو الب ةيلهاجملا
 امنا مهاف هتوثو ناسنالا ءازغ) .هنه عفانلا اضوصخ تابنلا عرذ

 ةحالم آو ةراجتلا لوصأ مهم |وبلعت اك نييقرشملا نم كلذ |وبلعت
 20 مرزلا نامزلا قياس ف .اونوكي لو.اذه
 هس اهرشنو بتكلا اهنيضتو اهتارث جارختسإو اهلئاسم يف ثحب إو
 مولع روظحم ةنايدلا بتكر يغب نولغتشي ال اوناك لب ماعلا
 هب لكي ام فالخب لكي ناك :رف ناكام ائاك اهريغ يف رظنلا
 ةفلدخم عاونال ةضرع ناك مهلا هربخ  لصوو سئانكلا يف سسفلا

 قرح نم منمو.لتق نم مخمو انوع تام نم مهن .٠ ةناهآلا. نما



 مدقتلو نيف لع 0 علا لها ةنئاط رثكت ميلا

 .عاستاب اهلها ةورث عنستتو اهقازرا يف ةكربلا عضوتو ائيشف ايش ةلملا

 للملا :نم اهيريفك نوكتو اهروما ةساسو 3 نب 0 ةرئاد
 ةلاح فةتناك لأ دعب. ةيوابو:ر والا :ذالثلا -
 هب .تغلبو لالا تاجرد ىلا تاقتثا دق 0 نحتوتلا
 ريغ سس كلذل له: للملا نم اهريغ هغلبي ل ام ةوظسلو رابنعالا
 هوبلعت ام ىلأ هوفاضأ 00- دنع تامولعللاو معلا ةرئاد 3

 قرشلا لهأ نع هوذخ 00000 ممالأ نم هوذخأ ام ٠

 انمز دا يذلا سدنلا برح ن | يرام بنك ع ىرن انأف

 و ايسا لهاب ابوروا لها طالدخا يف اًهظع اًببس ناك اليوط
 تقولا كلذ نم :تذخنو انور واب لعلا ةرتاذ عاستا ًاشن كلذ

 متاهج يف لصح .كلذلو ةدايزلاو وفلا يف ةورثلا لبس عيبج
 هيلع ديزم ال يذلا مدقتلا ةحالملاو ةعانضلا أو ةراختل او ةخالفلل

 اهنا آلا نسفنالإو لاومالا نم ريتك اهب فلت نإو ةعفاولا هذهن
 ام نييقرشملا نم اوبلعت مال ابوروا لها مدقث يف اببَس كناك

 فراعملا هذهب ]ولغتشإو مثدالب ىلا هولقتف مولعلاو فراعملا نم مثدنع
 عطقتت م نالأ ىلا ذشقو ن ممراطقأ ةبسانم مضرا يف اهولمعتسإو
 طئاسولإو قرطلا ببنسب ةغلاب ةدايز تداز لب طالئخالا لبس
 داكزإو:| _ ارب ةديعبلا دالبلا يف ةحايسلا ليهستل اهولمعتسأ يلا

 ايوروا لها نم اقولا ىرتو الا زب عن نم امو ةنلالاو مالا مهيب



 ذر : '

 را 00 00 3
 مد د[ ناك لاق ءايننالا عئانص نع سابع نب .لئس دقف

 ناكو ابركز كلذكو راجت جون ناكو [طايخ سيردا ناكوانارج
 اضانق ليعامسا ناكو اًءارز مهربا ناكو م 0 دوه
 ىنومو تييعشو بوقعي كلذكو ايعار قمح ا

 0 ا نوراه ن اكو 5 كلذكو اكلم تسوي ناكو و

 (( ديد ١ عرد درز لمعي يأ ادارز دواد ناكو جاي. نيايلل

 ا 0 اجايس ىسيع ناكو
 اكو. يعر لظ.تحتا يقرر لمعج. لاق كلذلو ادهاجم نيعبجا

 فردا نمؤملا بحي لجوزع هللا ن ا ىلَد

 هل اروفغم ىنما هذي لمع نم .الاك ىضأ نمو
 يأ ) روكبلا يلع ثحي سو هيلع. هللا لص ناكو

 مهلا لوقيو ايندلا ٌجاوج نم هريغو قزرلا بلط يف (راهنلا لوا
 ىلع صرحا هنع هللا يمر يعفاشلا لاقو.٠ اهروكي يف يمال كراب

 ةرثك زبملا لئالد نم ميكح لاق.« سانلا.مالك عدو كلعفني ام

 ةكله يناونلاو ةكرب ةكرحلا ءاككلا ضعب لاقو ريداقملا لع ةلاحالا

 فرتحي م نمو ضبإر دس نم ريخ فئاظ بلكو موش لسكلاو
 لاق نر وع ضال ؛ ديعس ةنواعم لأأسو . فلبعي مل
 : اةفرملا و: ةنهلا

 لهأ يأ ) راصنالا نم لجر ءاج هنع هللا يغر سنا لاق
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 ل طاطا ل ورا
 ايلك مع :ال ىلا ةبضع تبلغ نمز دعبف هلك اذه عمو ةنكسملاو

 يي ملا ول لاو مع انطع مع نار تالا أر
 ع دف اوفنحإو مثورصنو ملاوق ١ عامس يف قلخلا تبغرو
 نم اهف ئدجو ا سال امباف بهاذج يوب دم

 ممولعو ايي را هنلصرا دقف ةعبطملاك ا 0

 0352 لك نم بتكلا تربظو .سانلا نيب
 قاصغا اهب :تدإو ئغلاو يكذلاو يغلاو تاع
 ذابعلارئاس اهراث فاظنقا يف ىوتساف .دالبلا فارطا ىلا .لعلا رعت
 نوفلؤملاو نؤعرتخلا رثكو عاستالا يف .مولعلا تذخا كلذ نمو
 عئانصلإو رمولعلا نم. .عرف لك يف نيلغتشملا نم ناك ىتح
 ةديدج مكرر ألا موو أمور وأنتم ريغ 0

 ةدنفم كياغارعخت

 مولعلا مدن نم عناملا نا مالكلا اذه نم نيبت ةيشلا 7

 ةنايدلا نسق لبق نرم 5 ةيوابوروالا .دالبلا يف عئانصلاو

 ىلع ةيمالسالا زايدلإو ةيقرشملا دالبلا يف رمالا ركل ةيوسيعلا .
 يا يف مدقتلا نم عنب ام ةنايدلا ماكحا يف شيل ذا كلذ فالخ
 ةئايبنا أشيداحإو هللا باتك لب ايندو انيد ةعفانلا ٍولعلا نم لع

 نم ماع الو. .بنيهرقملا نم ين نم امو: كلذ ةرمآ هلسر رئاسو
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 ,نرع قحا جرخا دقف كلذ ريغ نيبقرشملا يف عز نمو ةديدعلا
 اراكفالا 'ليوحت فصقب كلذ وحن وأ دسح وأ ةوادعل اما. هعضوف

 عونلا نرم دجا ركيي مو لطابلا .ةقيرظ ىلا قحا ةقيرط نع
 اذهف عئانصلاو نونفلا يأ يف هلهأ مدقثو مالسالا لضف يرشبلا
 مالسالا نال ربظأ لب راهنلا ةعبار يف سنل اكرهاظو ركيي الرمأ

 ام.عجو عئانصلإو نونفلا نم سردنا ام ءايحا يف اببس نراك
 هرارسأ قايردب ميدقلا ندمتلا .ايحا عضاوملا يصافأ يف اهنم قرفت
 يتيقحلا ساسالا وه ذا ةعطاسلا هراوناب نوكلا ةيلظ لازإو ةعفانلا

 ةيبرعلا سسكلايف ىرت انال اهرساب ةيدقلا مولعلا تعاضل برعلا
 نمو حخرفالا ىلا نالا يزعت ينلا تانشكتسملا نم اريثك ةميدقلا

 دحا رجني 'لهو كلذ ةح .دجو خيراونلاو ريلا بتك عبتت
 ةيايئذلا دالي رثكا تكلم برعلا دالب نم ةليلق ةمذرش روبظ
 نم ربكا ةلود تراض ةنس ةئام نم لقا: فو ةريسي ةدم فرظ

 دنهع يف ايوروا تدم نم ىبب ادق تربظإو .ردكسالا ةلود

 دنع مالسالا لبق معلا لاحل رظن ولو ة اينلا بكا سوطسغا

 رجتك هنا دجول نيينيصلاو دونما نم مثوحنو نيينامورلاو نيبينانويلا
 جلو هلأ ربظ مالسالا ءالع روهظبف رطم.الب باح وارث الب

 ماهوالا راحجب ايف ةقراغ قلخلا تناك نرا كعبو حار عفن عاشو
 'نيدلا اذه روبظب مللربظ مالحا ثافضاك الأ مولعلا نولبخت ال
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 هلل لافق اًئيش هلآسي لسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلا ( ةنيدللا
 .طشبو هضعب'ننبلت ( شارف يل ) سلح ىف لاق يش كلمن يف اما
 هيلع هلا: لمضا لاق هال م هيف يمرشن '( "انا نا سني اهم

 لاقف نيذه يركشي نم لاقف هديب اهذخاف امي هاتافامجب يننئأ سو
 ا ا لص لاقف ممردب اهذخآ ا أ لجر
 ذخإو هايا اهاطعاف نيمردب لج لاقف اثالث وأ تيترم مرد
 » هذداف اماعط اهدحاب رتشا لاقو يراصنالا اهاطعاف نيممردلا

 لوشسر هيف تبئاف هب هاتاف هنن يننئاف امودق رخالاب'رتشإو كلها
 علو ٌبتطلحاف بهذأ لاق م هديب ادوع لسو هيلع هللا ص هللا

 را ةيدحا ها ءاج مث لعفف موي ع ةسهخ كتير الو

 هيلع هل لص هلا لوس لاقف اًماعط اهضعببو انوث اهضعبب وزتشاف
 ةقايقلا موي كِهِجَو يف ةتكت ةلكسملاب "يمت نأ اكل رخام لتر
 ةفرح مكدحأ بطاخي نال لوفي ان 0 ىلض ن اكو

 منو يطل مل لص ناكر نيلدلا لأب نأ: نن ال نيخ هربلع لع
 اهبحاص هجو يف ( حورف يا فاكلا مك 17 ةلكسملا ةرثك لوقي

 لجخرلا ىرأل ينا لؤقي هنع هللا يضر باطخلا نب رع تاكو
 رس ازعب ةيمس فروا رد

 بس عئانصلاو مولغلا ضعب راثدنا: نأ مثونعي ةلك انه "لفي

 نف نم ام هنأ عم ةللا ءايلع نم فلس نق ةهج نم برعلا دالب

 تاءازتخالا اهيف ملو آلا: ةفزح الو ةديفملا فيلاتلا هيف ملو لا



 ( >> ل“ ذب نكد وضم يع <ددن ا >4 "يني اللا 1
 مر تينت دعك تيتا يوك وياج عل

 انوا 7 در < 9 0-0 :
 20 ا

 0 ظ 9 :
 اينيلإ يف. ةخارااو :بولطلا ىلإ. ةلصوملا قرظلا ةشيعملارما يف

 يلع اوناكوأ. كللذ فالخي ريالا .ثراك نإف بوغرملا : هجيلا ىلع
 نينلبخم اوناك وا مناع دعبو معاج لاح. يف معيرذل مزليءام لفج
 ةلئاغلإ لاح 1 .هراكفا تلدخإو مهؤارإتفلدخا ةفرعللايفا
 لخيو.رتفلا مم ظبحب بيوق/نعو ملاح مصن ام ىلع مهافتا مدعل
 لذلا نيبو ع دبق يفاملخديو ءرهتلاو لذلا شيج تحاسب
 اهنيش ليزي نم اهدارف |: ضعت نو اطعم ضيقي!لاامرهدلا لوط
 اهئاسؤرر.: ةقيرط اهكولس .يفخةعباتا/ةللل.كللتكق,اهنأش-ترتيزيو
 لاجر تناك نرإف..اطاجر روهج, يار هيله. طخ امو اهكوليو»
 ىلع اويلطإو.رومالا اورام نيذلا فراعملا يوذ نم روهمجلا

 تضيدق روهدلا" نقيا .يفا تلصح.ىلا:تابلقتلا7 باشا

 معضراو, :متلجي سايل« براجتلا .تقلخإو. مهمل داو :ثداؤوخيل
 يو .ةربكي اويلغو ههرذ:قالخا نفالخا مايالا عئاقو :نمنزهدلا
 ثداوجو .مهلم لها ثداوحي |وطاحإو .هعيضقإو هرادقا فيزاصت
 نرونداعتبلا !بابساب نيملاع مهنع ةديعبلإو مل ةرواجلا للملا
 اعفن هيف:اوايجو اف افعل ىينق ةواقشلا بابسإو//| هيلع ةيعولا /

 كلذ ناك" هويزدجم|و منلازإ .ديف اوندهتججا رضوا هوبلج:معاطوال
 نقيب ةكلملابيوارم يف عقول نه انطغبو .ةكربلا دايدزا ف آب

 نموناكا ناو نايسنلب لك مدع لطيف شعيو, .نايؤلا. مه

 لب ليي دنقي سيل الب كلف هيغل ) تقرا ركملا ا
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 دالبب مثكلا ره .ىلا نلدنالا ضرا:نرم ندملا ناضغا :كندخإإو
 ةونلاو ةورثلا تناكف .مالمضالا ضر «عيج هقئاوف تمعو دنملا
 نم دحأ نم امو :هدعإوق لوضاب مكسقو هدئاونب مغبشف نيلسلل
 عيمجل يخيف :ةلمجلابو هركيي الو كلذ مغيو ا

 فاو .لعلاو لضفلا يف .مدقتلاب.برغلل ونعني نا ابورؤا
 ؛ السلا روهظ هقو نم اللركذ ١ لم متاع كك

 رمالسالا نوكي رتبت :مالسالا . لفأ كلا ىرنعي رعلل ,ىزخي اف
 ةيوابورؤالا دالبلاب ندمت إو ملعلا ربظي م دا لعلاو نونتل عيتلاؤم
 كلذكر يالا تراك ثيخو ةنس تغلأ وحب مالسالا روهظ كسي: الا

 مدقنلل تروكي اك هنا..ًالا:.هلللا هذه. لغال الا ابني ال نا ابيت
 تنتاك ةلئاعلاب.ةلللا لها انيبش ول اذال كللذو.عناونةلف بابسا
 ةعبأت :اهتداعسو ةلئاعل ا ةيهافر نأ 9 ةلئاملاسيئرك هلم 5-7

 ىلا ةلوكوم لاافظإلا ةيديرت نأ اكو ةلملا كلك أهسيئر ةراقلا .نتنحل
 " نه يفار .خرسح للا :لزوكوم ةلملا :ةرئاد عاستا كلزكف ميدلإو يار

 ون يف. نيدلازلا نيب. يروا لسعتاكو ارا زييو متن
 ٍِ هيلع: طخني ا اعبات همدعو امد نوكيوةيرذلإو ةلئاعلا
 ال مزلي انو اهبزلي امم مان لع ةلئاغلا رمآر بدأت وكي نأ مرا هلو

 تايلقلو ومالا ثدارحب ةريصب اذ نوكي "ىو الانفس ًالاح ٠
 ”كللسيو ةنئكم ةمباث لوضأو ةنيمع دعو ىلع مهيناوق بل روهدلا



 دا لارحل 3 كك

 0 0 ب 5. 07 اى رم
 مر بلل لا

 1 1 ا

 ال ناك كلذكو شن فلا ةثام دوّجو نم لقا الف نآلا امو ظ
 . .دجويف نالا امإو ةيبنجأ ةغلب ملكتي انسج ءانبا نم دحإو دجوي
 رفاس نيبرصملا دحا نا هلبق ملعي لو ةددعتم تاغلب نويلكتي فولا
 نويرصملاو الا نينسلا نم ةنس نم افهنمز يف امإوابوروادالب ىلا

 امرصم ىلا ايوروا نمو ابوروأ لارصم نم بايإو باه يف
 فالخ كلذو. ةعونملا عئاتصلاو ةعفانلا مولعلا لعبلالا كاذ
 مدقت اهف اهتلاح نكت ملف ةلبسالا قوف اهلرت يبلا ةريغصلا بتاكل

 ٍتظنجو اهعير طبض ثيح نالا اهيلع يف يتلا اهنل اك نامزلا نم
 اع ةدايز ميلعنلا نونف اهيف تعونتو اهعايضو اهعابر عايضلا نم
 ةيربملا :سرادملاب ةقخم تراصأ قح ميدقلا نمزلا يف هيلع تناك

 نن'ديملا ازه لسع اع القد يربك نسا سلا ١
 لبهستو ثاتابنلا دايدزإو ةحالفلا قرط عاسنإو ةعارزلا مدقت

 اهبالطل ترسيت. تروننلا, كلذكو تاهجلا عيمج يق ّيرلا قرط

 ءابطالاو ءايلعلا اذكو اهبابرا نيبررصملا نيب ترثك عئاتصلإإو اهبابنا
 عيب نيب مايأزم تربتشإو دالبلا معفن ع نيذلا ءابلالا ءاكحاو

 تافالأ عيج نم رطقلا .:رمإو تاهاعلا تعفترا مهبسيف دابعلا

 سانلا صلخت ةيئطلا دإوملا نم هربدو ةيحصنأ نينإونلا نم هبتر ابو
 صربلاو (كرابملا يا ) يرهزلاو .ماذجلاك للعلإو ضارمالا نم

 مللاعا نوسدنهم نطولا ءانبا نم أشن كلذكو يردجلاو برجلإو .
 عئانصلا نم ةعنص لك يف اذكهو متافص ركذ نع تيبللا ينغت



000 
 دفا 1

 ببارخ نم: اوكي 0 راع ضعب ل
 كباتك تم دق رع هيلا بتكف هب اهعري الام هلاسيو هتيدم
 مظل 0-00 قلو لدعلاب ا اذاف

 نار كلل لدعلا لثم 2 و:
 اًمضإو كلذل روجلا لثمَرا لو

 ةراع ىلا ةجانحم اهنإو وقرأ اياز ىعرمو ضبار نإ نأو

 ةعاتمو ةثارحو ةعارزو
 ا ا كنا كم

 نيرون قزغلاو هتنزب صهر همسأف لفسالا الا طئاخا ة ةرايخ نم

 ضبرلاو :هيعر دعب تبنلاراثأ وكسف سكب صن إو اممعي

 يفو عرملا ةلق نم ليزه فيعض ضيارو ةيشاملا هب دارملا نيب
 ْ اعلا

 رم لا دما ريخ 2 نا يور دسم ا

 "ا ل كريب 00 7 0

 اندالب يف جرفالا دوجو ردن ناك ةقباسلا نامزالا يفق نينمزلا

 ب سل ع مر يلوا لا ا ل ااا



 قيدصنلا مدعو ةضراعملا وأ درلاب باق امر ماملا اهب دجال م | 3 لو رمالك اهيف ءاللعلل رش ميلا تاحايسلا بنك يف هدراولا ٠١

 دق للملا ةداعس . ١ رم امنا اردت .اهؤاقثا بجي رنئنحت ةضقانملاو

 تايواسبو ديل راكم: هلا دهم نع ناسشإإ اتم لل
 لقا نمز ٍ : 0 0 قون ةينأبر

 تاديدجتا هذه 0 00 اهر نرع لزاننلو ةدسافلا
 قالخالاو دئاوعلاو عابطلاو لاوحالا ريغتت رينيلا نرزلا ايفو

 تيرشع ذنم نم اهأر نم ناف نال رصم.ةلاخ يف اك عاضوالاو
 تيلها م1 ىريو اعيش هرظن ام اهب دجن ال نالا اهآرول .ةنس
 مف طابا اهنياجا 0 هك لا

 ارا 0

 ةبسن يثوب رب وأ دع | دل اشاح يزيلكنالا لاق
 مدقت نم عنملا هِي اوا يديحملا :ريدلا ىلا برعلا رقهتل

 ابنك فلا ان“ 0 ريهاشم نم ريثك ناك لو ةعفانلا مولغلا
 يي ال يعبط نا ملعت تنإو ةيديحلا ةنايدلا ةضراعم يف ةزيثك ٠

 ةيعرشلا م 4 ةلداجلا ىلا الو ةييذلا «لوصالا يف ثمبلا ىلا

 اهنا ثحايملا نم اننيب : يرجي يذلإو فاش .نم سل“ كلذ لذ نأو 5



 3 ارنا 0 هاو ةداربلاو ةدارحتاك

 قيضردم «العو.ةيركشملا مولعلا يف اسور نم عرب نم ىلا اذه

 ا ما و وع نوننلا ف

 ماذإو :اهيعس هللا نست ٠ ةيولعلا ةلئاغلا هزه دوجوب اي[ نيا

 انيلع نريطاسملا بارغالا ديب :ةلللأ لعل ناك قات فعل ا: .اهدعش

 7-5 ىلا اليكم: زال نللاعت ٌفاذعلا اونو بملأ تالا
 ةأرتما1 راك ان ةلئاعلأ هذهب ةعقبلا هذه لعل هللا نع ولف اهغانبأ

 دوو ملك رو 7 0 ةعقبلا هذه لها 00

 0 ل ا ىول ا 010 56 نع ُ

 اغمو اهيتربدمو فاجر روهجو اهيريدم فلخ ريست ةلم لك نات

 رفأ للللأ ةيبيزت .نا.ىنخعال :مدقتلا نم ةيرضملا رايدلا هيلا تلضو

 ةنضار اقالخإو ةيدق دئاوعك انه نال ليوط نمز أه مزلي بعص

 درت لوزتءالف ةدشاكت اداقتعإو ةدشاف راكقإو ةههذ ناهذالا يف

 نيبلا”يف مهم :برق نمو حويشلا دنع: ىقبت لب تاددجتلا ضعب

 الفنابشلا نم نيدشارلا ضعب مهع .اهثرو امر: لب تامل ىلا
 لقعلا مكح ىلعف مهرايكا وا ءالوه عيمج ضارقنا دعب الأ ةيلكل اب مدعنت
 008 وأقبل هع ينعا لايجا ةنالث ءانتضقا 5 صبرتلا مزلي

 نينلوللا بيتك يف :درت م يلا :راكفالا نا كلذ ببسو ةنلس نيسمخو

 تافاشكتسالاو تارهاعتلا»كلذكو نيفلاشلا نمدخا اهيلع ضصنالو"
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 - .ىرودملا ةريامخلا
 نيرا

 ةفلدخلا تاغللا نم ةمجرتلاب :برعلا ةتدافتسا اع التف هنأ .

 معلا دودح . تدسا ةريثك تافاشكتسا يف اضيا لضفلا ملف
 يف برعلا تناكق.ةياهن الب مدقتلا ةرئاخ اهب تعستإو ةياغلا ىلا
 يلاحلا نمزلا يف اهمدقتل ساسالاو لاخلا نمزلا ف 00

 ةغللا .ىلا ةيئانويلا. ةغللا نم كللفلا رولع مجرم اًئينح نا الولف
 نا يكلفلا ( ريلبك) نكما ام ( كنلروهت )ديفح. دهع يق .ةيبرغلا
 قرط نم اتا جلا هيلا قاف ب علا اذه دعاوق عسوي
 هس برعلا نم كللفلا :ءاللع دبع لبق نم ةموسرم ثناك ينلا

 تتار :دوجوم نآلا ىل الغلا صحت ال تافلؤمو فش نتك
 . برعلا نأ دحاركني لو. دحا هيلع علطي م ًابختيو ايورواب بتكلا
 ٠ سيل اهرابم نرإو سلا جوا ةكرح .|وقتج نيذلا مث مثريغال
 ظ ةنسلا ةدم |إوطيض ماو. ةظنتم ةرئأد

 :فصبي يذلا يجيردنلا صقنلا تابثا برعلل ئزعي كلذكو

 . ةيكلتلا ةعاسلإو عيرلاو لوازلل عاتشإو جؤربلا ةفطنم لين. هب
 بانك وررح ندا مو ال لوط م كلقريغو سافل تن

1 
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 نيب يرام و اش ةدافالا أو ةدافتسالا ليبس ىلع

 هيلسي اب هراكفا 0000000 نأ راكفالا يف
 نم تناك :اوس اقلطم ةدئاف هيف اه اهنم رادخي 0

 لابح مهيب دكانت ىتح راكفالا تاركتب 0 دهاشم
 0 نريفابتم ةافولإو ةنلالا بابسأ مهلا دنتو افصلأو ةدوملا

 نه كلذل لكا الون ةسناوملا دوصنملا نال للملا تابجوم .نيمادخم
 نما قاب 0 ةلازإو تامولعملاو للعلا .يف .ةضوافمل

 ئضق ثيحو راختأ الو رخث الو رارضا الو ررضريغ نم تاهبشلا
 فالح الو هاضق ا. دار الف فالدخال اب قلخلا :نيب هناحجس هللا

 ةباملا دع اولا يف ثجيل|و ةينيدلأ لوضالا 2 ضوخا مدع ىلوال اف

 بيطب امن اهاذعتت الو: اسهيلغ رضنتتو: اهاوس مولع ىلا لدعت. لب
 نا ولو لوفاف رئاضلا نم بحلا .نركيؤ رئارسلا رشيو رظاخلا
 مالسالا نيد ةضراعم يف مالكلا :لاطا ئراصنلا ينلؤم ضعب

 ثيح :فضنإو قحلأ رصن هسفن مزلا فنص نم مهم ريثك نكل
 نم ىلع معلا 00 نهربو مضفإو.ررق

 تافلولا دحا ىدرم تمجرت دقو ةيوسيعلإو ةيوسولا نم اهادع

 0 ا ساو | تيرعلا مدن 00 ---

 ت1 ملول ها حب 6# كل ب"
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 >: نين ف يح ين" فا تال سى اا ىلا" ضو تكا
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 يذنه رم إو دنوأرلا لاعتسإو مازخاب ةجاعملابطلا لع يفو 6

 ىلعركسلا ليضنتو يوادنلا يف روفاكلاو يكمانسلا قروو نمو

 ةبلجلا ةبرشا بيكرت يف لسعلا
 تاناخافش اهرإوجيو ثطلا لعل سرادمو تاناخازجا آشنإو

 ةحارجلإو جيرشنلا لع ةذمالنلا ملعنل ثاجردمو ىغرلا جالغل
 رنا قلعه انف ةج لئاسرو ةمفض بنك فيلأتو ةدهاشلاب
 تأاذلا .ةرم كلذ ريغو مومسلاو تايمخلإو ةيباتلالا ضارمالا

 ظحايلل نإويحلا ةايح اهنم ةريثك تافلؤم تانإوبحلا عإونا يو
 ةيبرتل نيتاسب .اشنإو نوفوب يواسنرفلا ةمالعلا فالّوم هبشي وهو
 اهريفكتو تانإويحلا فانصا

 ىزعي و ةري ةريغك تافلّوم ةعارزلا 1 ]ل ض كلذكو

 عارتخإو .هبسجب نمز لك اهضعب رثأ تاعورزملا يواقث لاهعتسا
 مداهتجأ ةوقو مثريبدت نسحبو سيداوفلاو سناوطلا تاوذ قإوسلا
 مل ةرواجلا دالبلا نم ميلا دفو ىتح ميظع جاجن ةعارزلل لضح
 تيدقإولاي دازف ةماقالاو قازرتسالل رينك قلخ موع ةديعبلاو

 .. زرالا ةعارز ابوروأ لها الع نيذلا مثو مرورس مهافو مثراَغ
 قئسفلاو لخلا رجتو ركسلا بصقو ضلالا تونللا رحتو نطنلاو

 ريغو نوليملا تابنو ضيبالاو ربحالا يلماكلا رهزو اينوناي دزوو
 ظ هل رصح ال ام كلذ

 ١ دوقنلا لدب اهب ةلماعلل قاروالا عارتخا ةسايسلا مع يف ملو
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 فردا لوادجلاو يكل جايا بست جار رجلا ف
 تدجو دقو راجلا بوجو ةخالملا يلع ةدعاسلل طرخ عارتخإو
 ةبراغملا دحأ (ناق ) ملعملا دنع ةيداليم 1471 ةنس يف اهنم ةطرخ

  هعم هذخا دقو دنطلا دالبب ( نارزوجلا) ضرأ كي ناك يذلا

 ناكو رابجتز ةريزجم هدغليم ةنيدم ىلا ايرجب افرعم اماجو دوكسو
 صخش ممر نم ىرخأ ةطرخ يل ةحول يلاغتربلا قروبلا دنع
 ناعرخب يف هرغس يف اهب يدتهي ناك رع هل لاقي برعلا ءانبإ نم
 يبرانلا لاو

 اطموطخلا لاصتا .ةيضايرلا مولعلا نم اًضيا 27 يعور
 _ةيظتو رانوالاب ةبيمحأ ضاوعتسإو تادللا باح يق. ةيباإلا
 ةيبيعكتلا تالداعملا لحو ةسدنملا يلع رجلا

 يذلا ايبيكلا لع ةليبجم | مماعرتخمو ةليلج /ا مرام ننس

 تيربكلا ضخ - مالسالا لبق مالا عيج هلهبجت تناك

 لوكلالا زيهجتو هزيههتو قبثزلا جارختس أو او يللا ءاملإو دورابلا 4
 كلذ ريغو ذيبتلا عافتتسإو

 باتك يف ام ىلع نيفلالا وحن تابنلا لع يف مةدايزو
 تاتابنلا تريب ئاننلا فاشكتسإو ( دروقسد ) فيِلأت باشعالا
 ةريخلا يف نوكي دقوا ياغم. ثلاث تابن نيتابنلا نيب دلوتي ىتح

 باشغالاو تادنلا ةيعجل ةصوضخم نيناس اشنإو نافنص ةذحإولا
 0 اهريفكتو

 نو راش رك ياو لا
1 



 0 د ل

 قرطلااوحتنف اهريغب وندعا اك اهب لوبنعا قلخلا رثكأ ةشيعم رادع 2020
 نيددرتملا» اهب نيراملا ظفحتو اهظفحل انوناق. اه [ولعجسو اهوهظنو 2020

 نيرفاسملا تيبمو. نيراملا ةلوليفل. تاناخو هايملل قاسف اهب |ولعجو
 افيرفا نيبو نيصلا دالبو دنط ١ نيب ددرتلا له كلذ نمو

 ةلدابمو .نمالا لصحو برغملاو سلدنالا دالبو ةيلقص. ةزيزجو
 لزع ملف رخالا دنع اب دلب اة

 صوصخ ةيدفلا ايندلا' ماسقا عيج اها نيب ًالصتما اهلا اديب

 يرابجزلاربتل و جاعلإوربنعلو نارفعزلاو نطفلإو ركلاوررال

 ليخ موقطو روملا ذولجو ةلطيلظو قشمد ةحنبإو روذصلا ا

 خوجلاو ةييطرتلا ةيناييملا دولجلإو جورتلاو لافثلاو لمحل
 تادايجل طوب ةشيقالأو دولجلإو هنآولا عيدجج ةروك فيس عودصلل
 فاهرسمو نيكلا فانصإو ريرحلا ةشقلو ةيبايكلاو ةينيراتلا

 مالسالا يندقتم لاح | انعبت اذاو ةيبطلا:ريقاقعلاو صول

 0-0 الآ مهم [دح دحا ديغ ل اكل هئارمأ ريهاتشمو.

 تناك ةيللعابهنع هتشيعم يف ينغتسي ال ةعنص وأ اهنم
 0 ريمالاؤ مهم. رومال)و. ريغصلالو ركل هكللق .قيب ونس
 ام نوعبتي لمملا بابرإو.قئاوعلا ليزتو قئارطلا موت مولعلا
 ناك ثيخو. هونسختسا ام ىضتقم ىلع نوليعيو نتيبو هومسر

 داك ىتح قزرلا بلط يف يعسلاو لعلا.ىلع اناَح فيرشلا نارقلا
 برعلا“ دنع قبي ل.ةعانصلاو ةراجتلا..ججدم دقو اصوصخب ًاضرف' دعي
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 تالا ءاوللا نيحإولع عارتخل عئاتصلاا نم بزعل ىزعيو
 ظ قراطو ريرجلا عنو قرولا لعو ةربالا تيبو جاجزلا نم ةذخلا
 هيقسو ديدحلا

 مينا راما عئانصلا يف معدقلو برعلا ةرهش ىلع لدي امون
 ةيبظرفلا ةئتصلا |ئيلعج مل تييوابوروالا ناف دحا ايلا مهتبسي
 كنا هاررالا

 نفلا اذه يف مادع نم ىلع متردق ولءو اضيأ مرت 0 أعو
 '.ليفام لخ اهورول تلف نلدنالا دال "راَشْلا دجاتم
 قئورلا عم هماكحأو كلذ ءارجا بسانتو ةعفترلا ةدعالاو ةيلاعلا

 ةوقشسملا ظوطفملا جازتمإو 0 لاكشالا يف نئفدلاو فطللا

 راهزالا نم اهاخد اب اًصوصخ ةفادخم روص يف ةينحتلا ظوطخماب
 طظولطخما :قيشعن يف

 نه هريغو. يناشيفلاب ناطيحلا ةيلحتو ينيتسلا طفلا ىزنعي ملل
 ةيئانبلا تاننفنلالؤخد: نا خيرفالاركدت لو ةفرخنزلاو ةنيزلا' عاونا

 ةراعلا نم اهيف ناك انه: لازأ هيوم إو شقتلاك مهئانب يف ةيبزرعلا
 ةدوجوملا خرفالا ينابم انراقءولق هيوشنلاو لقثلا:.نرم ةيئامورلا
 ةيدقلا ةيبرعلا ينابملاب متامولعمو معامدقت ةجيتن يه ينلا معو نالا
 نيسحأ نامزالا فلاس يف. برغلا ينابم اندجول نالا ىلا. ةدوجوملا
 0 نتثأو

 اهيلع لب قزرلا بنا مسأ:ةلجس نم ةرايخلا نأ برعلا ملغ الو“

 90 نم ا دا د دي م و ا
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 ناكر ةفاك ةيماللا عافبلا ىلا تاكل 2 1 55
 نم ةراجتل او ةراملا م ش

 لحاوسلا ىلعو نابرعلاو نيدسنملا نم نإودعلا لها دي دادتما

 نم كلذ وحنو راخنا يف يل يدتهع تارانف
 راثالا. نساحم

 هتنلعت الآ اسفان اف الو هتلمع الا ايش برعلا رت لف ةلمجابو
 ناش .يضونا نال 0 ةيزمرلا تاراشالا كلذ نف

 0 ازال اج راخو الخ اد قرطلإو بوردلا تناكو ةيرسلا

 ايثأ..بابسالاو, ةيشاعلا تايرورصلا ليصحت يف ةنلدخ ماي ٠
 تيب ىلا ناك ةينيدلا دصاقملاو ةيويندلا حلاصملا نم كلذ وحتو
 لكي ناكو ماحرالا ةلضو نيحاضلا ةرايزل رفسلاو محلا هللا
 سسعواهاياعر رومأ طبضي نآويدو اهاياضقو اهباسحل رتافد ةنيدم

 لصحي ءاسع ا.راهنلاب نوظحالمو قارشالا ىلا ليللاب فوطي
 ففط نم ةذخإومو لايككلاو نازيملا طبضا :) نوبسلمو :قاوسالاب

 لاكلا عإون | نم 3 امردتب
 اهب مُتاقلا نكي لف ةكلملا تاهج يف محلا ةرادأ امإو

 نم: سلجم باخ اب. ةههج لك ف رماي ناطانلا ناك لب ادحاو

 زكارم يف اهرصح عمو ةحبصملا نم هنوري امريبدتب نوموقيف اهلها

 ام نوظحاليو ملاقالاب نورمي نورومأم اط بتري ناكف ةنيعم

 فئاظولاو مدخلا بابرا ىلع نوهنيو اهريغو حرازملا نماهب .



 0177 هنآ ىري مز دخل نكي ملف اهنرشو ةعنصلا عاضتال ةبسنلاب ماهوا
 ينغ كاذو ربقف هنأ الو لدم كاذو يورق هنأ الو هريغ نم فرشأ

 كا لس ملا لالا لصلا نورباال نيج اوناك لب
 يراجلا فالخي اهب نوفرشي مءا ال مم فرشت عئانصلا تناكف

 ممدنع لجرلا فرشف ةينارصنلا رايدلاو ةيوابوروالا دالبلا يف
 ةداقو ةيمالسالا ةلودلا لاجر تناك كلل زف هنفنلم فرش ردقب

 رسيئ ثصح متعانص ءاوسأب نولايي ايل مالقالا ؟اسفرو شويا

 0 ةراطغلاو ةطايخلاك معشيعم رم ١ ايندلا 00

 ارجات هنع هللا يضر نافعو الالد هنع هلل يضر رعو أزاز ركنوبإ

 ٍلسو هيلع هللا ىلح هع نبا ةمدخ يف ًايعاس هنس رغصل يلع ناكو

 ةعيرشلا ىضتنم ىلعف انايحا ةغاصلل 0 ناكربك او

 لع نم تاني ن 1 ارم 0 اسنا لك مزلي ةيدمحملا

 نيلماعلا ءابلعلاو نيحلاضلاو - 0 راك اذكهو هذي
 ناطلسلا ناك انم بيرق ذع يف ينعأ ةيداليم ةنس يفف

 هتالوكام يق هتاعونصم رع كفرصب نك ايرهرج لؤالا دويحم

 برعلا راثا انعنتلو بتكلا هي ثميلا انرثكأ اكو هل مزلي امو

 لوقعلا ربي ان عازتخالا . حرسحو نسنحا ندقلا نم مل اندجو
 ليخ لاعتسا كلذ نيف لوصرلا هيلا مريغ ىلع رسعتيو
 ل ىلدنالا دالي نوفا اأن م لاغتالا :ةغرسل اديرنلا
 كلذ نم ظعاو نيصلاو ناتسدنملا نم مثدالب ةلصافلا دودخلا



 ينلا ريغ ماه ةئاعستو ةسردم نوناثو نيكاسللل ةلشق نوسمخو
 ةتسو (فلأ فلا ينعأ) نويلم سوفنلا نم اهيف ناكو توببلا ايف

 ام يش ام دعا نك اهرب نمو ةماخريرحلا جنا لون فال
 لتخا ىتح اهترتعا ةيبضم ينو اهتهد ةيفاد يأ ٍلعي الف ناك
 نيسخو ةتس وحن لا سانلا نرم اهب قيب ملو اظاح ريغتو اهرمأ
 انلا

 مجنل ايندلا ماسقأ عيمج نم فراعمل ٠١ ةبلط عرهت تناكو

 دالب تناكو مم ريفك لسا دقو ةيمالسالا سرادملا يف معلا

 دالي اضوصخ ةفرخزلا عاوناب يتاملا يف نآتت مالشالا

 ظ ”. سقنالا

 سوتو رئازجلاو ناوريقلاو هتبس ةنيدم نم لك يف ناكو
 ندعو فاريس رغث تاكو تاناختكو ةماع سرادم سلبارطو

 ناكو اهنم ةبهاذو اهيلا ةدرإو ةهجسح زجانم ىسرم سيوسل او ةدجو

 ايسأ تاهج عيجج نه سانلا عامتجال [دعوم لوبف ةنيدم قوس
 مولعلإو ةيلقعلا نونفلا ضاير:يف اوغبن نيذلا لاجرلا انأو

 كو مدع ىلا لوصول رطالو مرح نلبس اله" ةييدالا
 : دلجم ىلا جادجي نف لك ريهاشم ركذ ناف

 مالسالا لهإو برعلا ءايلغ نا ماقلا اذه يف لوقلا ةضالخو

  مريغ نم هب قحا م لضف لكو ىلوطلا ديلا نف لك يف مل
 . ةيومالا: ءافلخ ضعب ملبق نمو ةيسابعلا ءافلخما ايسال ىلواو .
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 ةيلصم هيف ام زييقو للا ليصختو اهناقوا فيس تابخاولا اداب
 0 ةيدأه رهش لك يف ةمزلم ميلاقالا ماكح تناكو اهعاوقال

 كفقي ناطلسلا ناكف هلك اذه عمو اهتاهج اياضق ريزافتثو اهتايرجام
 احن نرم لاحت اقفإوم كري ا زمايو كلذ عينج ىلع امان اقوقو
 حلا بضم عيجج تناك ةباثملا هذهبو .لاوحالا حالطصإو لاعالا

 ةيلع تقاض نم ضواكو انتحل اردت ةريذن ةيعرلاو ةكلملا
 لقا مح يف لخداذا لاوضالا شوب هب تطاحإو لاوخالا

 ناك "ام ىلبتإو رورسلا هرغ ماكحالا نم ملعو مل ا داقنإو مالسالا

 ني سلذنالاو ةيلقض لهال لصح ا5 رؤرشلاو قئاضللا نم هب

 مو ل لضعف نيل مح يف ليلخدو قانريلا دب نم اوصلخت
 تاغينتسم ل |وبلجيو ةخالفلإو ةعانصلا نيسحت  اعيبج ]وماقو ةحارلا

 عاونا نمرينكو مامشلاو نطفلارذبك لبق نم مثدنع نكت م
 ب ملك تذيلا كلذ نم اهيميسبلاب ماقلإو للك ىحاورلا
 ثشنفت مهو روفصعلا ناسلو قتسفلا رجحتو ركسلا بصق اهتلج

 ارا ا ل
 ب اولصو ىتح ةيندعم بيبانأ نم هايملا يراجم 4 ريقاقعلاو

 ١ ةيهافرلإو زعلا يف ةجرد ىلعأ ىلا تقو برقا يف
 ( ايورود ):ةمالعلا هلاق ام لع كاذ ذأ ةلظيلط ةنيدم ناكو

 . طيح ناكو فلل ةئاثالث هيلشابو شفن فلا انئام يواسوفلا
 نهم ةئاعمو رصق فلا نوتس اهبو ختارف ةيناث نردملا ىدحا



 تا جل ١ مقلاة ب تاس | نإ الث *# ىغاا
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 ' عل ]355 مينو نر و ىبدل ا لش حافطصا ةيبرعلا ا 0
 وه جافا نبي نباذ ةزماب اعيش اضيا روضنلل :لقق :قيؤطبلا
 ماياديف :كفاكيو تومان :نتاديلفإو :قظسجلا .كانك لق: يذلا
 تالف شّربالا علاش قطبا اوما دبع ةلعان رب ١ ةكمارتلا

 ون + ب قكحو ةظبار نباو وا :نبو يضمحا .لاله ا خب
 "خل فغي :قجاكو بتاطلا ةقتتص :ةدس .ةئكؤ,'مامأ ةاكو ىينكو

 قخ ةلفتو البلف تانك بع يذلا وهو ةفات ةفرتعم نييناذؤتلا
 ةسحتف .ةذعي:ةرق ني: تناث دجب م :بوعلا ةغل هىلا:هيئافبلا هللا

 ها هشار_زوكذ للا نينح اكو ىنطملا بانك كلذكو 'هبذو

 غي 'هزصغ ذخرا ناكو نيتخ دلو ىاَختإو اهبيزنعتب ءامدغا .هرتتاع
 يب زغتو تاغللا ةفرعمو قتلا يق ههناب .ىحل ناكو قناطلا لع
 مث.ونا ممدخ زم 'اشونرلاو ءافلخلا نم .مدخو'ةبتاثوتلا .ةغللا
 ضو ةللاب تلا :مامالا نيرون هللا دبع نب دافلا ةل ١ عطفا

 هبلا ففي هازتسا خلع غلطي ناك زوكذلا ريزولا نأ ىتح هب
 ةؤيغ نع اةوفكي اب

 ةربغلا ىف كلانلا نررفلا يف هوبإو وه ناكو
 ىلا ةيسرافلا نم لقت نم عّتتملا .نبإو يدع.نب: جب تاكو

 * متزيغو كلهتس نب نسنحلا:كلذكو ةيبرعلا
 بطلا مع يف عربدق انيس نيابترنيشلا لعوب ريوؤلا نآكو

 ناكو. نانبلزخ تتحاتط يناماتنلا زين« نب ”خنون .نيمالا دبع :ركذف
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 ةبس ايوصخ نف لك ف امدقم يباعلا ر وصمم رفعجو | نكت
 نايل ل اللا هبا اماما ايم نشا مها ح
 لبقإو ةدج وب ادب امرت :ديشرلا نب نومألا هللا هللا ديع_وهو ثافلخلا

 ولم هاب نم دير دعما ةيب اغا نأ لع
 مرضي اب اتهم كارم هدا 0-0

  سديلقإو سونيلاجو طارقبو وطسرإو نروطالفا بنتك :

 اهتئارقت سانا فلكا مث نيمجرتملا ةرهع مط.رضح | مريغو يال

 علا ةلودإ ترمشو قاوسا ماعلا هب قفنف املعت ِي مهغوو

 يفر ىأر هنا: لاقي اهف دي ل لب 4 تعابلا ناكو فليس نعفزجع
 نيلاطسرا١ :أ لاقف تنا نم هل لاقف لئامشلا نسح الجر همانم
 ام لاف. اذإم مث 0 نسا نع. هلأشف
 ةيبيعادلا:بابسلا ىوقإ: نم ايورلا هذه تناكفي عرشلا هنسح

 نينو هنيب ناكو ةيبرعلا. ةغلل |.ىلإ ننلا اذه نم بتكلا جارخال

 بتكلا :رادخي ام ذافنا لأن هيلا ببكف.تاليبازم مورلا كلم
 نويأملا ذفنافإ عانتما دعب كلذ ىلإ: هياجاف.مورل اب ةنوزخلل ةيدبلا

 . مرلا كلم ميلف اهيغو قرلاو رطم نيالا منح ةعابج
 نومألا ىلإ هب ! اوعجزو | اورادج انِخا:ان اهم |وذخاف ةكحلا تيب

 مورا ىلإ: ذفنإ نم تاكو. ةولقتفبرغلا ةغل ىلإ هلي هربا
 ' ونب نسحبإو دامحإو دمحم ناكو هيوسام نب اجري صوصخيإ اذه

 ا اب ساو 7 تو ا ا .: #2 4 , «رخ ةشيع ع“ افي جا ل 4
 ا "ب . -

 0 نادي ع ىلإ ىتاابع# 3

 1 0و 4 د 1 م



 مسعا

 نع ةفسلنلا لع ذخل ىتيسوماو ىطملا يف فياصملا بحاص 2020
 برقو اهرارسا فشكو .اهضماوغ حرشو ردعتملا مايل. فيس انحوي
 اهنم هيلا جانجي ام عمون اطوانن

 هلطوعا ناك فاقت نب ةلودلا فيس ىلع درو ال هنا يح
 كارلا يارب وهو هط :لفحال فراعملا عيج يف .ءالضفلا عيجم
 ثيح لاقف دعقا فيس هل لاقذ فقوف اًماد.هيز كلذ ناكو

 ىتخ: نسانلا باقر . طخ تنا ثيح لاقفاتنأ ثيح ما انأ

 ناكو هن هجرخا ىتحن هيف هحازف'ةلودلا تيس دتبسم ىلا بتنا
 هب مراسي صاخ ناسل معم هلو كيلا ةلودلا فيس نس أر ىلع
 اَسا دق خيشلا اذه نا ناشللا اذبب ملل لافف دحا هفرعي نإ ّلق
 هل لاقف هب اوقرخاف اهب فوي مل نا كاينثا نع هلئاس ينإو بدالا
 يبوعف اهبقاوعب رومالا نافربصا ريمالا اهيا ناسللا كللؤب ضن وبا
 نسحا مث لانق ناسللا اذه نسحتا هل لاقف.هنم ةلودلا فيس
 نيزضاحلا ءانلغلا عم لكتي ذخا مث هذنع ظعف نأ ل تس

 ىتح لفس يدلك ولعب هلك ل زف نف لك نب ْي

 مفرصف هلوقي ام نوبتكي اوذخأ مث هدحو كتي يقنو لكلا تبص
 ال لاقف لكات تن ص و

 ' فيس رماف من لاقف عمست لهف لاقفال لاقفبرشت لهن لافق
 عاوناب 4 هذه يف رهام ع رضحن نييغملا راضحاب ةلودلا

 هل لاقو رضنوبإ هباعو: هلا 'هنلآا مهتم دحا كرجب لف يفاللل
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 - لخدو هنم برقو هب لصتإو ءىرب ىتح هجتاعف هرضحاف .ضرم دق
 بيبتكلا نم نف لك نرم اهيف لخلا ةّيدع تناكو ةيتكر اد ىلا
 همساب عمم الو اهإوس يف دجوي ال ام اهريغو سانلا يدياب ةروهشملا

 د رم ا
 ارتحا كلذ دعب قفتإو اهبولعرثكا ىلع علطإو اهدئ|وف.بختناف
 2 هناي متاف اهمولع نم هلصح امي يلع وبا درفتف ةنازختا كلت"
 "لنا  لكعاب لو نهب لل تام الصدع

 ناكو اهرساب مولعلا ليصحت نم غرف دقو الا 7 و
 يلع وبا جرخ ةينامانسلا ةلودلا روما تيرطضا امو. ىراخي.هآشنم
 هاش مزراوبخ ىلا فلخإو مزراوخ ةبصق يشو جاكرك ىلا اهتم

 ىلا دلي ىلا دلب نرم لااوجالا هب ؛ بلقتل لاز 0

 نم سماخلا نرفلا .لئاوا ايف ناكو ةردلا سهل رزوتسا ن 1

 ا اهيف فصو يتلا ةروهشملا ةديصقلا بستت هيلإو ةرجتلا

 لا مادا .

 3 00 نزوت بتاق هاَقرَو
 ' فراع ة باقي كلك نع يأ

 عفربتت لو ترفس يلا و ظ
 ظ اهو كايلا .« ع لس

 عيت تان نهر كفازف تيكا. 3
 نازنلا رصنرل ةريملا نم عبارلاو ل 006



 ْ نك هنأ لاقيو هب لمملا لعيو بالرطصالا: عنصي ناكو ةيجأد

 نيبو .سرف ىلع اموي ريسي وه انيبف ةرك ىلع مسرم ناكو هيلع علطأ

 هتبغاو تظسناف سزرغلا اهيلع سادو تاوقس ْنأ قفتا ةرك هيدي

 ع بالرطصالا لمع ةيس ذخاف اهيلا ةركلا تراضب ىلا ةروصلا .
 ىأر نكي ل ذ كارت نم .نإك اذه اذاف:ة ةروصلاكلتر قفو

 هريغ لمع. نم كلذ لبق

 يونزغلا دومحم ناطلسلل اًيدصو اريشم ناكو ينوربيلاو

 ماعلا لصوملاب داليملا« :رم رشع ثلانلا نرفلا ايف, ناكو

 سيلاطسرا تافلّوم حراش دشر نب ريهشلا ةمالعلاو ريبكلا

 ةيكلفلا عيقاوبلاو جايزالا بلوم ةفينحوبإ ناهبصاب ناكو
 يسوطلا .نيدلا رصان .كلذكو ٍقارغجلا نسحلا وبا كارب ناكو

 دحا يلازغلا .اذكو. ةيفارغجلا عيقاونلاو..جايزالا' فوم
 ظ ' كرتلا

 اناويد ا 4 كنلروهت ليس عبارلا نرقلا يفيناكو

 خرّولا ءادنلاوبأ مث ددقرمس ةنيدف 3 اهتايحاو مولعلا 5 ذل
 ش هاج بجاص

 وهو. كنلروهت لجن خبر هاش رشع سماخلا نرذلا يف ناكو.:.:
 :يزيرغملا ةمالعلا ةرهاقلاب ناكرو هأره. دالب ىلا مولعلا لقت. يذلا
 لاوحا ركذو:رصم :يرات هتافلوم/ نمو نامزلا هلثب عسل يبذلا



0 

 " اًهيش ةفضلا هقحديف .ناحت لهو ةلؤدلا ف يسهل لاق تأطخل

 اًنادبغ هنن يرخاف اهيفنث ةطيرخ هطسو نم جرخأ مث من لاقف

 اهكف مث نيلجملا يف ناك نم نك اهنم كحضف اهب بعل مث اهيكرو

 م سلبا يف ناك نم لك كبف اهب برض رخل ايكرت اهكرو
 ا اا اًبرض اهب برضو اهنيكرتيغو اهكف

 هلأ عضو :نم لأ هن هنأ لاقيو جرخؤ اماين تاوبلا يتح

 يلع نسل وب ١ ةرحملا ن نم تلاثلا نرفا ف ناكو .نؤنافل ابا ةاممملا

 ميدنلا نب ١ ىحي هنبإو ميدنلا محلا يوما

 ةلزج نب ينبع نب ىبحي ىلع وبا نوما نزفلا يف ناكو

 ىلع درلا يف ةلاسر فدضو.لسا مث اًيارضن ا بحمل

 يس هأرق اه اهبف ركذو :مهه اذم ,بئاعم نيبو ىراصنل 1

 هنإو لسو هيلع هللا لم ارو ناش يف ليخالاو ةأروتلا

 تنل انيياؤربطي لو كلذ ونجا هئرالقنلاو:دوتلا قإو كيؤمبم

 ذالب نم نطق نمو رصع ا لوادنت ةيكحا ملعلا

 يكنلاو لقمملا ريبحلا 5 ةئيدب دجو قحرطق ىلآ 3

 (©ةغاشلا :صاقز:يا) لودتبلا اخ سئؤي نا ةمالعلا خا

 را
 ذحأ هاش كللم .نيدلا الت اردج ياللا نيرا يف ناكو

 اذك وليف هرضحب :خرت سائلا تراص يذلا ةيقوبلا كولا
 1 : .يلالح يراتلا نوم انك ةنبم اك
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 ام ىلا اوني )ل مثرفلومو مئالعو مثؤلرعش كلذكو نامزلااذه 2
 .ةيضتلا مسماوق كلذكو مالسالا لها تافلّوبم الا هيلا اودضا

 اع اهولعت انا نامرلا:ثداوحو . اجرلا ريهاشمو نادللا نايخا
 لهأ نود دقف اهوذح |ىذحم برعلا ا يف عفو

 مريخ ىلع هب طوزاتمأ انيودت هريغ نعالضف خيران | لع يف م المال

 ايازملا هذهو مجاتنتسا قرطل ءادتهالاو مثريبعت ةوالحو مثركف ةوقب
 ”براجت إو ةيعيبطلا تانئاكلا ةظحالم ىلع. مثدوعت ىلع ناهزتلا نم
 هب فام ةئاثالثاو فلالا وحن دجوي دقف ةيرشبلا لاعالاو
 كلذ 2 فلأ اع الضف ةيبرعلا ةغلل اب .رانلا ملغ صوضخ

 : . ةيسرافلاو ةيكرتلا ةغللاب

 انملا اذه ىلا مالسالا لها مدت ىلع مالكلا يف لصو أنف
 نم رينك يف مالسالا لها مدقث يف بيرل يزيلكنالا لاق

 مز تديفغتسإو مع تذخأ ةليلج .دئاوفب مثريغ مهةبسو نونفلا

 مالا ىوق هببسب تافاكت يذلا دورابلا لاعتسا كلذ رف
 ترصفقو اعددع : لفو نينلا ١ تأده:قساموفاكلا زو' كيرق وأ
 انناوين كيينلا الز تادغق ال1 فزت :تناخ افالم كلر أامهذم
 كنيح ةيل اخلا رضعالا يف ناك ام فالخ ىلع تدنن ةعرس آلا
 مجامزو ممراوص ”اضمو مهادبا ىوق ىلع: نودفعي سانلا ناك
 ف اضوصخ برخلا تن ل ١ تالا زم كلذ ريغ ىلا

 دلونثو دادزت لازتال مث ريسيرفن نيبريغص رما نم أشق برغلا
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 ططقلا بانك ىمما مريغو كيلاملا . :رم اهب نطلست نم
 "نمو رك دينح يراتتلا كيب خولوأ | اذكو يخيرات سوماق

 200 دنقرمم ةنيدم 2 ةناخدصر ءاشنأ هراثأ

 يللا عيدا كذاح رض رفع سداننلا:نرفلا ف ناكو

 قال |رقوصم رابخل فار شالا _ننخ ىنملا اضم رات ةللثأ كذو
 انرثع يذلا وهو خيراتلا ةصالخ هرانأ سو ينرافلا رزهروخ اذكو

 تالئانملا يف دوقتلا نغ الدب قرولا مالسالا لها لاعتسا ىلع هبق

 ناربط ةنيدج دالإلا نم شع سماخملا نرفلا يف كلذ ناكو
 6 ةمالملا رايطلا تمي ردخ سدانلا/نرقلا يف نآكر

 م مح .هياب يف بيبع باتك يفو ةيفارغجلا ةلاسرل يلج
 لائم هل قيسي مل ذأ :هل هنوكركتي سانلا نم

 . لولا ال ةييلاب رجالا نمل ءامنا درت ىف اننركق ألو
 ناك ام ةفرعم ىلا هيلع علطأ نم .هن لصوتي هنأ آلا ليلقلا نم

 نا ال ثيح ةيكحلا مولعلإو ةيلعلا ثافنصملا نم نيبلسلل

 1 ر يف اوضاغ دنتف :نطولا ىلع دوعت ةدئاف هيف ام ةفرعم

 هايلع ف هلك اذهو هررغ اوفشكتساو هررد: مكاردا ةوقب إوجنرختسو

 ةيعرشل |و.ةبيدالا مولعلا 00 ا وح
 اوذش امنا ةيلاخلا رصعالا يف وناك نيذلا: منال رئاس نأ ملعي هنمو
 ةلبلالا لها تامر راجت لايلاس ران هوقزعفا أب ماظ ليلغ

 00 مهراعم رجب نف فارتغلالا ىوس هنه دهتست:لصا اط سيل ذأ



 و

 ضعب يف تيأر دقو داسنلا لهاو قيرطلا عاظق نم نيالاو :
 . ىيتعلا خلا مرفح عننلاب ةذئاعلا حلاعا ةلم نم ةيبرعلا يراونلا

 صاعلا نباورمع نم نذاي نراك كلذ نإو مزلفلا جتلخج فورعملا .

 نيخررلا ضعب ركذو اوهع هللا يضر باطلا نب رمع نموا
 لااصنال .سيوسلا خزرب رفخ هلابب رطخ ضاعلا نب وربع نأ
 الل: نلف باطلا نرخ افلا ندي مارذوخلا الا
 ٠ برعلا دالبو قرتملاب نورنكيف رجالا رخلا جرفالا هنم ربعت

 يف عوزدلا قلع نيرو مرعرخافلا ناطلتلا لا تنك ال م
 ىلع رمزعلاب كلذ ضوعنسا مث هنع هنقاع عناوم هل تضرعف هرفح

 ةنوطلا يرهخ نيب نش رفخي ناب دوسللا رحيل اب ناجرج رخن ليصوت
 نيييقملا قازقلا ففئاوط قالخا داسف اًضيا كلذ نع هعتم ةقلؤأو

 ايلا كلف لحاوسب
 يزيلكتالا هبجاص هيلا هاقلا أب ميشلا رطاخ باط كلذ دنعف

 ةيمالسالا ةلملا مدقتيو افصنم كحلا ينو دلل امم هآر ذا اًرخإو لوا
 ناك 1 تانطغلا ف مخ دلو اكراقل نوقلا ةاس يق

 رومالا يف تحلجلا نم هسشن مني كلذ لبق 2
 [مميبروفللا لوضح يف اببس كلذ نكي نا 0 ةينيدلا

 قوقبلا نيزهشلا بيب ابا نا كلذ فارم يزيكالا ناك ٠
 يو ةيضرملا قالخالاب قلختلاو عرولا ةرثك نرم هبف ىأر ال

 يزياكلالا نا يتلا نط ةئايدلار ثا يف ةرلل هذه اههيي مالكلا ءادعب
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 اهرف اهتدم نوزبا دج امي لطي نيف .ةئيق .نم
 الق ةنس نيعبرا نع ةدايز ببسلا ةدحاولا برحلا تيأفا
 نتنلا ثدمح هقالطا تالأوب دورايلا:لامتتسا ىلا سانلا .ىدبها
 ميل بلاغلا تراك نا دعب نيالا سادلا ىلع بلاغلل راصو
 و دورابلا لايت ىلا ماسالا لهل ىتس يف كلش الو فرخ
 ةيودالا ضعب ينبهحلم نولخدي رصم لها ناك دقف هعرتنيع عي م
 لمتسأ إو جلا ؛لدب ءاملا هب ترودربيو ضييالا فور ,ابلا عج ةنومسلو

 ةرجلا نم سماخبا نررقلا دعب متارصابمو مهؤرج يف نويانسملا

 ريرحت يف هنولعتسم يذلا ةربالا تيب آبضيا نوللسملا هيلا قبس ايو
 يف اهلابقتساب |ورما يتلا متلبق ةهج هب نوفرعتيف مدجاسم براحم
 راطفالا الوب اهتبيغل كلذ يس ةيفاك سمنلا نكت لذا معاولص
 ةعفنم تم دقو نكامالا نم ريثك و نانجالا ضعب يف اهراتتسال

 نوبغتسي ال ارحبو ارب نيرفايبللا نأ. ىتج سانلا رئانس ةزيالا تيب ٠

 بسني اهون ٠ مدصابقم ىلا. هاجتالإ هنل الدب, اوفرعيل هبانيصتسا نع
 ةريغل ا. نم. 7 ةنس مدنع دجو دياب قرولا لع مالسالا. لحال

 نينثاملا دودح فب هلبع مثريرجلا نم هنولمعي. ىراخب 7 ناكو
 ناكو نظنلا نم سابعلا ينب مايا يف ةكمريما رغ نبأ تفسوي
 هلاعتساب قبس. امبو.٠ ليتلاوب ناتكلا نم هنوعنصي, سلدنالا لها

 ةيففسل اب ىبت يتلا تالاوحبا قازوأو دونتلا لادبب قرولا نوملنسلا
 ليحل ةينلب ىرخأ ةدليديخ رجات ىلا ةدلي يف رجنات نم رفامملا اهذخاي



 نك ا

 فدخل لاقل ع م لا اك 2 اكس 0

 مرحلا ةرابح نم اربح هغم لمج الا نعظي دخا نم امو دالبلا يق 3

 اولسانت مث ةبعكلاب مفاوطك هب |وفاطو وعضو رد اني هل اين
 اوراضو ناثوالا [ودنعق» ليعمل "نيف نين هلع اوناك ا لولا
 لالضلا نم ملبق مالا هيلع تناك ام ىلا

 أرفس لجرلا كارا اذاف هنولبعي مُصراد لك لهال ناكو

 هزفس  ىلآ هجوت اذا عنصي ام رخا كلذ ناكو بكري نيح هب عتب

 رخل تذزختاف هلهأ ىلا لخدي نا لبق هبادب هرفس نم مدق اذإو

 اهندابع ىلع اوفكعو مانصالا

 ةييش 'ينب اهبابح ناكو ىترعلا ةناكي بو نفيرفل تناكو
 ١ فيقث نه ثيغم ينب اهبابح ناكو فئاطلاب فيقثل تاللا تناكو

 0 امأو مهيد نأش 0 0 2 ةأنم ت اكو

 هتروض 0 نأ اذرف ب : ّ 0 دح |تاذ ادابع

 زخآ تام من 1 0 3 00 اذأ قركذي

 أوت ا ثعل: 1 8 :وديعو ل ْن تللذ' لع

 ا هارب هيمو مالا

 ميول اسر بازل اهلع لوط ىلا تالا 0
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 ا ا ةنايدلا نر ا ٠

 0 0 ادا ثرح 00 0 نأش ف 0

 دمعي 0 ا 1 ب 00 ف ا ١ اب ع

 اهالول هنإو يلابقتسالاو لاحم همدق يف يرشبلا عونلا هيلع
 :ع تعنتمإو راسملاو ةنلالا تابجوم سانلا نيب نم تءفترال

 هبحاصل خيشلا فرتعا تقولا كلذ نف راسيلاو ندهلا بايسا

 عاضوالاو رومالا قئاقح يلع فوقولاو عالطالا ةرثكب
 امو ٠ 00 ه0

 تناكو" هاف ضمد رف سلا 0 '

 تناكو": ةدنكو ليلك نر احلا ينبو ةنانك ينبو ريغ يف ةيدوهلا

 ميت ينب يق ةيسوجا

 هنأ وهو“ ةعارخ وبا حل نب ورم ةيفنجا ا
 كلذ.هبيعاف مانصالا نودبعي قيلاعلا ىأرف ماشلا ىلا لحر
 0 0 دا 0 ارا ين 2 هزه 6 0

 28 هبب 00 5 هوطعاف يابا ضرا

 هيظعتو هتدابعب سانلا رم أو هبصنف هيصنف

 كلذ ببسو ليعاسا ينب يف رابحالا ةدابع تناك ام 5
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 ةجردو ةنمالتسالا ةللل ةقيقي لع فوقولا الا ةيب ل ةغللا ري 5
 بيذاكاب ةنوخت“ ىنعملا اذه يف نييوابوروالا تافلؤم ناف اهئالع 7

 ءاسنلا نأ لوفي ادمحم نا مهتك يف ملوقك ةلخم تافالدخإوةلضم 20١

 لاقت ال اذه لثم لاقو كلذ دنع اجإوخلل ثلا تفيلاف 06
 تافلّومو ليبقلا اذه نم مئالع دقتعم ناك نئلو.كلاثما. نم

 كلذكو ىلتي اننيب هللا باتك وه اهو ليثهلا 0
 كلذ لخ. اهيف دجوي مل نيعمجأ ةعيرشلا ةلمجو ٍنيرسفملا بتك

 نا عترضحل تمذدفق دقو ةرابعب حرصنا نع الضف ةراسثا ىندا ٠

 كلا كيلا انلزناو ) ىلاعت لاق نارقلل حرش ةوبنلا مالك عيمج ٠
 .هدجت ل يظعلا نآرفا اب انعبتل اذإو ا سانلل نيل
 تاملسملا معمو آلا نييلبملا الو تانمؤملا معو. الا نينمؤوملا ركذي
 8-5 لمي نمو ) ىلاعت لاف تامئاصلا موعمو الا نيئاصلا الو

 "هنأ نولخيي كفواف نسا وفد قلادات ني تامل
 00 نم ائاص لع نم ىلاعت لافو (اربقن نوبلظي الو
 اوناك ام نيمحاب. مثرجا .مهيزجتلو ةبيط ةابج هنييخلذ نمؤم وهو
 .ترينمرملاو تادنلاو نيلسلل نأ )إ ىلاعت» لاقو. 6 نولعت

 نيركاذلاو تاظفاحلاو مجورف نيظفاحلإو تامئاصلإو نيمئاصلاو
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 ا ةروص 0 دو ناكو اهودبعف برعلا 7 اهيجرخا

 سرف ةروص ىلع قوعيو دسأ ةروص ىلع ثوغيو ةأرمأ ةروص ىلع

 ظ رسن ةروص ىلع رسنو
 ادد اواراع :لقز ءالمألا لبق بيرعلا هيلع تناك ام اذه

 "رفا او ديطلا نارقلا الك كلذ لضتلاو ةيوق ةدحاو هما

 رخات مالسالا ىلا نوزعتو كلذ نواعت نييوبوروالا رشاعم 3
 ةيندملا ُِق يلاسنالا عونلا

 بمهاذملا د ةداع يذيب لع ىنخي ال يزيلكتالا لاقف

 ىلا ليي لكف نامزلا ميدق نم بزحت إو بصعنلا نم نايدالاو
 لك هنيد ىلا وزعيو هنرام غولب ىلا هب لي اه هبهذم عجرت
 فتيييدحلا 00 ةليجج ةفص لكي ةفضروو ةليضف ةليضف

 الو مهالسأ يأر الأ نوري الف نيلماجلا بولق مهلا نوبذجيو
 ممريغ نيناوقب مجذاوق نوهاضي الو مهلا يف رطس ام 4

 الو ةذساك ضارغإو ةدساف دصاقل الإ 0 مدعإوق

 .نرم تلف انا امإو .جرالاو جارلاو حالاو 0
 الو 'ةيدغ * ]ع ةيارشلا زل لي لش انكار ليا
 بجاولا وه اك قحلا عابنا "يلع بجاولا لب ةمكحم يدنع اهئاكحا .

 هلاجس للا ثرا لبق نم عا انإو قرفريخ"ن م لقاع لك ىلع
 تدصف او معبتا نم ةيادط ملسرا لباثبع لسرلا ثعبي مل ىلاعتو
 رضبب يتماقإو قرشلا ذالدب ىلا يجوتو يدالوإو يلهاو يداب يقارن



 : و

 انب امان اذه ننيلن تايورلا ددعت رمأ قف 10-3116 انإو

 نأ تح طقق ىراصتلا ةئئاطالا همني لو انريغلو انل ”ماعوهلب ٠
 بيك ضمن ف تءأر.دق اهيل ددعللا نؤروتاواك قلق
 |وناك نيلوالا اسنارف كولم نا سيسقلا لايناد نع القت :راونلا
 ةينارصنلا نيدب نينيدتم | 0 0 نيجوزتم

 ثالث لوالأر يبوغادو رييرشو نارطنغ .نخ ٠ لكل ن ناك مث نمو

 دحاو نأ يف تاجوز عبراريمودولقوهو ريبوغاد معلو تاجوز

 ايابلا بتك داليلا رم نيرشعو ةئسو  ةئاعبس ةئس يثو
 نع هلأسي هيلا لسرا نيح سافسدي ظعاوأا ىلا تلاثلا راوغارغ
 رمايقلا نع اهعنم *ادب ةارلا تبيصا اذا ةيناث ةارماب جوزتلازاوج

 ةباصالا هيلعو ىرخا ةأرماب جوزتي نا "هلزاج جوزلا قوقحي
 ةيرورضلا اهنّوم

 نم دنعو اندنع تاجوزلا ددعت ةحابا يف ةمكحلا لعلو
 لوطو ةينبلا ةوب لجرلازيم الل يملا ريبدنلا نا انيأر ىلع ناك
 ءاسنلل ةداتعملا راذعالا نم هتمالسو ةأرللل ةبسنل اب لساننلا مز
 كلذل هبناج عرشلا ار سافنلإو ضيحلاك ةنيعم تاقوا يف

 اهيلا محلا يف متدنتسإو اهيلع مثوع ينلا دارفالا ةبكح امإو
 هنوشخت ام عطن اهناب الو ةعيبط لك يف اهدارطاب مزحلا نكي الف

 ةعيظنلا رومالا نمرينك هيف عنتب نمز يتأيدنف ةعيرذ دسافللا نم
 ةنجالا طاتسإو لافطالا لتقك اندالب غي اط دوجو ال يفلا
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 .,ةنحلا وه ) اًهظع جاف 700 تاركاذلاو اًريفك هللا
 عضاوم ىلع كعلطا نأ تدرا نإو ةيا ام ريغ يف اذكهو ( اهيف امو
 تلعف كلسفنب ةقيقحلا لع فنتل فيرشلا نصحملا رم كلذ

 باوثلا نم لاجرلل ام ءاسنلل نا ىلع عاجالاو ةنسلاو باتكلاف

 000 مهلع ام نهلعو

 اهجوز اهنع ب ايا لسو هيلغ هللا ىلص لاقو قيلعو

 كاقأو الجر تدبقو 0 تحرطو اهسفن يف هتبيغ تظفحن

 اًمؤم اهجوز ناك ناف ةلفط ءارذع ةمايقلا 3 اهاف ةالصلا

 يما نا اهجوز اتمؤم اهجوز ا 0
 هفاضتا ا ندعلاب فصنتا رهف: هوي تيكف ءادهشلا

 لياشلا ةلضف يجارلا مرجي وا لماع لمع عيضي نا لضفلاب
 نيبحال كلرقت ابوروا ءاسن تلعول يزيلكتالا لاق

 ”يش. لك نم نييلع:ىشا رخآ: *يش نيعنم ابر نكل مالسالا نيد

 تنانطولا يم 0 وهو رضأ|و

 لخد الذا هيف نحن اع تجرخ:دق كارا لافو جلا مهيتف

 د سيد مولعلا ءايحا يف ةينارصتلا نيدل الو ةيجوزلا ددعتل

 ىلا مح ١1 كلذك ناك ولذا ذأ ةيويثدلا عئانصل إو نوننلا مدقت

 فش امد لوضولا يف آلا ىلا برعلا نم دعب نم نانويلا
 ااا ذالم ةويخلع اه لك يف مل. مهاق هبلا
 ش ذاتسالا ىلأ ملعنملا
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 الالي ل ب كا نوح تاس اح 000 . أ يع ب

 ان

 عئارشلا اهرهاوظ تدبإو هدودح ايانخ ىلع تهبن اك لاجرلا 00
 ءانسنلا ةيرخس نوكت نا ةيبصعلا نع هللا لقعلا لبقي .اهفن سولو
 ةباغ نم رثكألا يف دهاشي انه عم نيبعتشا امون نهتيلفت نع. ةرابع
 نظونع ىلع نهئاوهإو نماوهش

 ةزأشأ انا :نيبت ةنيفلملا ريض يف ةيضن اذا نارواخت ا انيبو
 يقلي ومص اب ايفر .ةمالاسملاب .هتانع لك < يفت اديلل لا لوول
 لبو هبحاص هب ريخاف بوقعي رما يف هدلو ءاجر شل ركذتو ربلا
 نيرفاسملا توزبب ىلا نوهجوتم ]وجيرخت بيوغرلا هعباجاب

 نو ردعلاو ةيدالا ةرماسملا

 جلل يزيلكنالا لاق لزاما مب نآط|و: مزارقنرقتشلا الف
 رصنن ىلا"ةجسويلاا هجنوت ادهن نا

 .اناغك هل ع وضا كتدلاول كبافك سريا هبال يشلا لاقف«

 هتثراوص هذه

 5 ا ردلاو دلما قوي. ةنوضملا ةزيرعلا ةدل اول | ةرضدع

 الو يلايخ نع كلضفض تاغ ام. رجلا يفأ يناغاثمو ديلا“ ةماقم

 ملون ةعمجد: ينتحل ًاقزت لأ كتقراخب ذم لب يلابب كلنع يلسلا رطخ
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 ظ ظ 3 ١ كفوو
 بالا راو ناك هناا 3

 ردالا هرهاظ ام ةرتلا ةرويم نم ةفاثإ وسلا ف بأ مذ
 ٠ ٠ ةينابسالا برش. لخب هنأ عم ءايسنلا: برضب

 اهم جوزلا لع اذا الا دجوي ال اذه نال ويش ةبايباق
 نب ردالا لول نم كلذ 2 ستيل هنا ىلع دبعي ناك ام فالخ
 طوشب اهبرض تبل ناف.رجملابف تبا ناف ةيصنلا انعم ليعتسيب

 اي نافلف هب روماملا ةرشعلا نسح نا لع اهب رضي ال نا

 طرفام لك ىلع نهبقاع نم ريصو.ًامومذم نهيلع ديدشتلا لعج
 ول فورعب كابياف:يراترم. ىالطلا) يلاغت هلوقك اميلط: نهتم
 ىلع ”اسنلا اولبجا ليو. هيلع هللا ىلص هلوقكو ( ناسجاب جيرست
 ' نا لجرلل ينبني هنع هللا يضر باظخملا نبرع لوقو ٠ نهتالخأ .
 ضعب لاقو الجر دجو دنع امبلط ناهي يصلاك هتيبيف نوكب

 لاق هيلع اندحأ رو ةمالاب هللا ىلص يجنلل ةباعصلا
 هجولا :يرضت الو: كيسنكأ اذ |افوسكتو تمعظ ١ تبعط اذا اهطت نرا

 ةوركملا ابعمسن الا: يقل ال ىنعمو ٠ تييبلا يف الا ريخنت الو تن الو
 اع كلذ ريغ ىلا كلذ وحنو هللا كلت اهل لقث الو اههتثق الو

 لهو نهقوفج مايقلا: ىلا ةردابملاو نهتياعر بجويو ءاسنلارمأ ضعي
 هيضيقت امسخ نييجاو زأ ىلع نوقوقج نغلبي نأ الآ'ءاسنلا ةيرخ
 نيالا نضر نو اهب قوه بلا( نعأ هناك ةفيضو جلا
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 ىلا ينعفدت جاونالا نأ اكو ةبشخ ىلع يسفن ىران ايم نر

 يدق ىلع شارفلا نم موقاف يلع#ب اوهو ينوذخأ امإوقأ ناكو ةريزج
 الا لاخلا ىرا اف داقرلا دضقبب ايناث دوغا مث لمسإإو هللاب ذيعتساف

 أم كيلر ةليل يفف حابصلا ىلأ ةليل لك اذكه لزا ملو داندزا ف
 مون ضينغا م ينأ لعف هدي تلبقو يدلاو ىلا تهجوتو تيار

 عوز نعسف يل لؤط يل عقو امب هتربخاف يتاح نع ينلاسف
 لاق هظنح يننكما ام هنم كلل يورا قيفر مالكب يرطاخ ببطو

 رضتست نا مالحالاو تاليخلا كيقيو كاذ كلنع عن ام

 نساك ل نر ساما الرا خيا
 رظنا لبر اضملاو ةيتقولا قاشملا نم رافسالا يف امر ظنت الو دابعلا

 كلذ نراف كلها ىلعو كيلع دئاعلا عفنلا نم كللذ بنعي الب

 ام ىلا كراكفأ فرصإو اهدضب تالاغننالا نم كدنع ام ريغي

 فطع مثدئاؤشلا ةاناعم كل لهسيو رورسلا كل بلجيو كيلسي

 يقراو يهم يناسنا ام ظعاوملاو محلا نم يعمس ىلع دروي ذخاو
 امستم لقغلا لماك كلاوحا عيجج يف نك يباب لاقف ةليللا كلت
 اي تيل لضنلإو ٍلعلا لها بس
 مثريغص ةفطالمو مريك بقت نم سلدلل بجي اه اق كينيو

 لاوقالا نم كب يرزي اع يلم لاكلا نهأ تافصب يلوم

 نينب ذو ةهمذلا قالخالاو تاوهشلا باكصاو كايإو لاعفالاو
 مولعلا تارغب كلنلق ”ذغو هلاقتر يخلا ىلا ةلدشريو هلاح.كيلصي .
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 'ةحار يبلقل الو ارارق مونلا قيس ينيعل دجا لو ةغول يلتل ءادهم
 تاكو هقاشمو هلاوحاب يلهجل هلو قارفلا لهجا كلذ لبق تككو
 رعش نم هيف ليق ام ىلع تعلطإو بتكلا ضعب. يف تأرق اذا
 لب - ام مفا الو ىنعم هل قوذا ال ينارا مثريغو برعلا

 نيبت نرا ىلا يفاللا بعاللا وا يفاسلا مالكك يب ري ناك

 "1 عرف يستوو كريستال كلا عراب ارا
 رع

 'تيمو "يح ىونلاب عورو .* .يلبق سانلا قارفلا ملا اكش
 تيار الو تعمس ام يناف * يولض تض ام لثم امإو

 رافسالا دي هنلوأنت نم لوق راخضالا يف درا ترصف

 كسافا غي متينل ول ابباحا

 نعظلايف تيفال ام.ةبابصلا نه

 ب ميد رم رجبل | صال

 ننسلاب قيشبي ١ ا

 كارا ةراتف لاخلا ماعيف هارا ام اقر أو انوجحتو اقلق ىلداز 0

 ةرتو يف نع ةراتو 0 كارا ةراتو يننيلبقثو يننيقتاعت

 ىلا جاومالاو تديشأ حايرلا ن نأك ىراة ةراتو يننيعصنت كنأ ىرأ
 ءامملا ا هقلخ ىلع ىلاعت قتحلا نإو تدنما دقوجلا

 ةئاغتسإو انا آلا عمست ال بكرملا يف نحنو برقلا هأوفاك ءام رطق
 كرما تبلقنإو تقزق عولفلاو تعطنت دف لابجلا ناو اينحو



 ؟هبأ

 ةليخأ ةونلا 00 هذه راركت نمو نيلاحلا يف هيهوت ام ا 5

 هيف رثآتو ا ل ىتح ديازتن ٠

 ميج 0 ارئاز ريث ايلا ن ١ نو ةيقيقحب اهناك

 ضعن يف هلأ ىتح لتعيف مسجلا يف امأو لخفض لقعلا يف امأ

 لينملا نم كمون يف تيار أيف 0 كري نايحالا

 يف هتروصف هداتعم تسلرمأ أ مهلا نال ليبفلا انها نأ ل

 ' نمي تقّرغ دق ةنبفسلا نأ تيأز ةراتف هثروص ريغ ةروصب كلسفن

 سانلاب ةرماع ضرالا :رم ةعقب ىلع تسر اهنا تيار ةراتو اهيف

 هتموت كتظقي يفو هتننظ ام ايؤرلا هذه تناكف راجالاو

 دلع وطن هيبس كناعواف كتاوخإو كتدلاول كنيّرر كلذكو

 تكللذلف مهقافو مثرقف نم كديشخو ملاح جالص 0

 . ىلف تيبلا يف ىرخا ةرات مئاكبو ةرا مهعل نم, تيار ام تيار
 امسال كتدوع يف نييجحللو كندلاوو كلاهال لصحي.ايف تركفت

 بترلإو معلا لها تافصب انصنم بدالا للحي اًبلحتم كوار اذا
 عدبلا باندجإو ةفعلاو 4 م

 ةسوسولا هذه لثبب لوقث كنأ .ئظا الف ةرهشلا نم هزوحت ام عم
 حاورلاو ودغلا يس رورسلا كيلع لخدبو اهنم كببلق ولخي 7
 راحجب يف مسفنأ اومر نيذلا حالفلاو ىقتلا لهأ ةشيع شيعتو

 فيطللا هناب نيملاع هريبدت فيراصت ىلا مثرومأ اولكوو هريدقت
 دك ةذلفز يدلواي لعإو مامو ملاح يف ملل حمصيل ابي ريما ملاح



 نكفالو ,ىوطلاو توردملا نم تبيطتست اهب "تلج ئزغت اك

 ظشلا نع وقو دورولا نظ نك ديلقتلاريسا هيلع علطت ام لكل
 تفي الو رهاظو نطاب هل "ظنل لكف ظانلالا ةوالحب ربغت الو ديعب

 ان لكالو لاف , ام لكافرهألل بيبللا الآ اهنيب قرفلا لع
 خدهف باوصلا قفاوي ةرات لب لاح لك ىلع لبق هرهاظ نئسح
 نك نوكتف ليلد ريغ نم اًنيش ورع ال او متسم# هنع لضب ةراثو

 1 و ام سو

 كو ةينقولا ةيتاذلا دئاوفل أو ةيصخشل | دصاقملا عبتت 0

 قفاوي أم نا 0 اق 55007 3 تلا

 تاروضتو' ةيليخت سانلا مم بلاغ نرا لعاب 52

 مدعلف- ةفولأَم ليف نم نكت و مهلع تر روما 5 ةيضو

 مالهجلو اهنزونص ريغ ةزوطبإ منفلا' يف اعوروضي اماينيكب مهله
 اهومسر ىلا ةزوصلا يف ريالا اباوع انا 0 اهبابساب

 مهل خع نمن نكمتف اهوهسو اهب يبلا تانيه ردق ىلع مهيغل يف ربكتو

 ساوتملا عينج لغتشتف دسحلا يف حورلا كا يف لحتو
 اهريغ ناسنالا ىري ال كلذ دنعو اهون هتيلكب ركفلا لود#و اهب
 نأ ةعريخالا "يح اكيشف اعيش اة :راك ناف

 نوروضتألا هروضعي ام قوف هنأ ئأ أر ارش ناك م دم ظظعأ كانه

 هنو“ نامزلا ءانبا نم دحال هلثم مدقتي ل هن ا مدع

 نيريدقتلا يف هخرفو هنزح نوكيف ناكام عدنا ناكمالا يف سيل
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 ظ نورشعلاو.ةيناثلا».ةزجاسملا :

 هبحأضو: ني كلا 2ناهزب“.

 («تانكلا نمسدنت:)

 مياس 00 هس 550
 تيليظيب/ تراظتغتو تكس هدو لابجم تتتبشتف ضابطا: هنغب دعا

 ةغللا !يف : يفر: يناعي يفالطي هنوك نحالضف هنالا تكشتو هقالخإ

 ةئزم اط:تدغبو قنازماسم: يق ةنيقسلا مايا :هرعخا تئنضقب ةيقزيلكمالا

 ةزانق" اهاين. دعنا يقركف» نيعب الجمر: اهاعم ومالا نم يل .تفقكي ذأ
 ةراثونرداوقو تاك نفط رات هزافدل قياس نيني ناك
 7 كتفنلا: ال. كلذ لبق” تنكو رهاوجا لاثماك لطانلب/ينفحتي
 تر تيازن نكل هنا يللا لججال كلا يلين بخ ناك مم هيلاسا
 قت يع دا اهيبني عماسسلا ناك اذأ د ذئاوفأ نم ولخال هيكحي امس عي
 نات" لكو هه 0 ام افحأإو+هنغ كلذ بتاكل الااذا |, يفت

 لمتلايف ركق- نما نضعبلا)و.. كللذت نب هضعب نوكي يق دول هقررحب
 0 ع ير ا 57 1
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 طلاخ نمو وو نالت 1 81 نر نرطم لق نينا

 نمو هب فختسأ حزم نمورقو ءالعلا سلاج نمو رقح لادنالا
 راك ندي «اطح راك هنالك رثكأ رهو هب فرح يش نعت رثكأ
 كلفن كنذلاو لا تلو انا يدلو ايرتحاو ,ىايح لق ةأطخ
 أم قيقحت نع كلبج يلغش اطل لوقت نأ تيور اذامو ثيآر اذام

 ب يركفت وا تيور ام ظفح نع كيلا قوش ينعنم وا. تيار

 فارطإو ليللا هانا يركن و راغصلا نامخإ يناغ لاح
 .اذك تيورو هتيردو اذك تيار اطل لوفقث كن :اردق لب راهلا

 عم ةرات رهسأ تنك لب راهلاب هملعتا تنك ام ينانك امو هتمفو

 كلحتو كظعت كلذ دنعف راجتالا .ىلا يدحو ةراثتو يدلاو

 عيل ىريظاف هتزانثاب تلو: تفرضنإو. هدي تليقفر ريتك
 الايس نزال ىلا تقول كلذ نم دتيرصو يرطاني جيرشنإو ٠
 هس تعفحا لع هلل ١ لضفت نمو ةدازتسالا ف اربنجم ةدافتسالاب

 ةيبرعلا ةغللاب ماملا هل نيحالللا دحا عم يزيلكنا صخب ةنيفسلا

 اننيب رم ةبحصلا لوطب تعفتزإو 0
 '. .ةفلكلا تبابسا



 ةناكيم ب دلل ع 0١ 30 + ةاىنا 7
 1 د :
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 اهضعب عم جزتتروصلا كلت ىراف حابرلا بهم واب مخلا نوكي نيح
6 

 ةراتف ةنيفسلا ىلا اهرثأ ىدعتي تاكرخلا هذه لكو ةرات نينالاكو ةرات نينحلاك ةفلضع تإوصأ عهمت كلذ دنعو ىرخأ ةهج ىلأ ري الع امو ةهج يثري لفس اف اضعب هضمبولعي ام اهنمو قئاعتتو

 رس لوا هذه نوكأو فو ةوب كرت ةاتو فاا عم ليات
 لال تكروذا هذه با دان لور ايف تك
 ىأ ةجاحلا ءاضنن وأ دازلا يطاعنل امأ يدلاو 0

 ايلا ليلا يضت تكل يفاشو ينكرت ول هنا نظا تنكو داقرللا
 ينلا تايالا هذه رارسل يف لماتا انا اهييفر 7 0
 بكرملا يحالم نم لجرب اذإو تايفخلا ملاع الا اهلعب طيب ال
 سانلا :رع 0 هذه امورجنا رفس يف تيار ام يتغلب يل لوي

 راكمالا لعب ذأ فطلإو ءيثش نسحاو فرشإو ملل اهل هل تلف
 ىلع ناسنالا نيعنو 0

 انتهج رم تسلو انتغل ةفرعب كل نيا ا نم .همعنمج عيبا ةفرعع

 ةيبرعلا لع ىلع تلصحت ينا لاقف ينقدصإو كرما ”لج يل نببأق
 يي ةدزملاو اال يا

 كل حرشاسو لاوخالا قاشمو ةناهالاو لذلا نم لاوهالا عاونأ
 هتلع امرثكأ نالا تيسن نكل ينبح كعم تلاط نا يتيضق

 دالب ريغ دالبل تناك انرافسأ ةرثك نال هلهأ عم هيف ةرماسملا مدعل

 ةهج بوجل ةصصخلا ةينابموكلا نفس ىلا يلوحت تقو نمو بررعلا
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 ذخأ ةنيفسك |ممأعجو ةلحرلاب نيرفاسملا دنع سن نا : نأ صن ةلجج
 هنع هنلقت ام ضعب كيلع درسأ انا اهو كل هررحإو ملي ام اهنم

 نم انعمزأ أل. هنأ وهو هب ىقرعم ببس ركذب ًادبإو هنم هتدفتسإو

 ترظن ليم وجت اهانيم نع اذيعب انرصو ليحرلا ىلع ةيردنكسالا
 اندسب اذك اًنيشف انش يكرارغصي امخدجروف ةنيدملاو ٌلحاسلا ىلإ
 طقسم اهنا ثيح ةهجلا هذه نع يرظن فرص عيطتسا ال تكو

 ىلا 1 اة يق ةاذوس ةطقق الا اهلرأ ال ترص ىح يار
 هال رع رطل ال ترش نا ل نانع للخ اف كلت لاله
 ىلعا ىلا يرظن عفرا تنكف ءاهيلاو ضرالا نيب رخعلا باتل إو
 ناجل أ ىر ١ تنكو ايش يش حازم ملعأ و لاخلا ةردق يِث لماتإو

 ىر ادرار مع عازم رك ةراتو عطقتي ةراتو مدعني ةرات
 ةراتو ءاضيب ةباحس لحم تلح رضخو قرز طفت تاذ ءارفض ةباح
 روصو لاكشا ف اهنم ةلمج دحإو نأ يف زجبلا ٍطس ىلع ىرا تنك
 تلحامأرا مث ىرخأ لوح فوطت اهناكو رظنلا ربت ةفلدخم نإولاو
 دعبو تلماكت وا صقاننلا يف تذخا وأ تادابتو اهضعب لح
 قرط بافا اة ناك هلك كلذ مدعني نمزلا نم ةهرب
 هلاكشإأ ١ فالتخإو هت هثرادتس دتسا يف هعبتأو هتاهج عيمج نم ق فال ىلا

 000 1 20 هع لع نطاب قيثلا ىراف ةتاهو
 ا 6 اذا اطرح الليل ءالأ ير كلذ نيعف نجاح

 هلا تانزإو رؤملا ناو كلر نيكس ف عرلاو نأ
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 هاب

 داجج كانه لاو اذالم .تلز ال تلقق رجب نمرفغج وأربع نم
 لع كازهت ل كناك لاقو' ابرغتس ”يلا رظنو يعن مب اذهكيغ
 نضرالا طعس علا وه لاقو كخشش اذه:لعيأو كللتتفةيفازتغجا
 ناهتالاو نئادملاو ذاخيلا نفءاهيق“امو ضرعلاو لوطلا يف !هئانيهو
 0 معيوكح ةينيكو الها نايذإو اهنم“ةغقب لك هب ضدخلا اهو
 ايا[ اذهب مسا ل هل "تقف ”اهيغو لاوخلالاو قالخألا نم هيلع
 يذلا مث بتزعلا نأ عم اذه تفك لاقف كلنع: ألا ورا لو ةكلدم
 ؛عيمح نعل ةتفرعم "نأ 'عف هوسنؤ وكرت نال مازتفأ ةوسسلو هونود
 "لع ' ام مع هن ذل قاسنأ لك لع َتابخاَوْلا ملأ خف ةرايدالا لها
 :هتودبو تانثاكلا' نم تفك ةفيتح لع تفقيؤ تاقولخلا نث'ةزكلا
 ةرارللا ةيزورتفلا زونالا نفت هلعبشلال اننا ل هلل تاقف دونم مدع خيزأنلا لع نوكي اًداف "لاف م. ةزنخ خيزافلا ةفرعم نوكت
 ينم كلذل عنا الق هنشفن نم ناتسنالا ةارقي'نا نكنيف عم :ىلا بادجي اذ شيل ذأ نابخالاو .نضطصقلا ”نمخ نم 'ةالعن نب
 هسار فر“ ايلم تكسو نضرالا ىلا هسلزجاظاطو نضزعاو نسبع
 لقا كفعض تربو ةقالشالا ةللا نر قرقثر مس تتلع خزالا كاقو

 نم لازتاهسزاد خيراتلا لع تزعم اهناوهو ةيقرتثما البلا

 كك ال الاجر“ ةوقب ياتتلل) وف ال' حو اهنوق مكتو اعطي

 "امن ولغلا يقابوأ خيراسلا/ لع كرت ”ناك««لهل بألا ناجل ةوق
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 «نأ تدرا قاف تين امؤاكذت يف ثذخا ةيقزششملا تاهجإو صم
 ينام هقلاذ ناك هيبرعلا:قاسللا ىدالعتونيلكنالا:ناينل كنلءا

 . يويمس نوكيا لازالا نيييجولعكلذ ايف :تبغرف ةيجرأ :ةيلغو
 «ةقللا لَنا ..نرا :يئانلإو ”هتادهاشم قباس نم 'ةلقيتاب ”ليفتاف

 يدلاو :نوك هيلا للا "ىلع يلمع ايو كلكت زبغ نم: ةيزيلكلالا
 :تليقيكلةلفزةيلعلا مميتاثداحمب غي هّئاد يزيلكنالا  هبخاصر عم
 هلو يل ةدئافلا نم هيبغال لوق

 .اذافتسلا ام رك هنم هتدغتسا ام لظإو داعي هملعأ .توصف

 اهانضر* ةكربو' ٌيدلاوةءاعد رس _كللذ نأ: تذقيتو 'هتيرتس ينم
 قيؤطلا*يزذا ال بنك نيكل ءافنكا هيف يدلإو مالك ناولو "يلع
 : ازهد كتفرع *«نيح نم اهغفرعف:هيلا يدشرأ امث ةفرعم ىلآ ةلصوملا

 :اقتازابعبنموأباهلهجا تنك<ةرينك روما نع يل تفتك هنال*لجرلا
 تاهنحو ءايغلي داك ان !ةزافكي :تلغتشا ةهلظنل ىرسحو. ةعونملا
 .ةفاذ فلضني»ال هلل اًناوالم :تنكو اهغلبم ردا ل ةجنرد ىلا كتلصوف
 نسحادلع رجلا ةرمتتفؤتااف هتامدخ نغ هيلع اهءادأ الاسهزإذ نم

 . «رالا ىلاءانعم قابوهو لاح
 * ةئظع مرم بيعت وعلا مليا“ نظنا انأو: موي تاذ_يندهاش خا قفتاف

 زرحينلا"ثلطا رف يل>كاقو هديب يهبن' دق_هب اذإو كبده ةزدقو
 راو هنال زجما زه اذه نيل ايل لاقفرزجتا اذه. اظع“ يح. هلا كلقف
 «قوهكرهأذا اجلا نسوريفل بلا دج زيهص هكأباهظعتراك
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 د نوح راغو ندح را لكل حاتتملاو نف كلارا ظ
 لضالاو بنما وهف هبندجتف مومذملإو هبح حودملا عنف انمزلي أم هنم

 ماو لهجلا لئاوغ نم علل نصحإو لضفلا للخ باستكآل
 تافص ىلع ةلملا ءانبإ هنينتل بتاكل ]و كراذللاب هني ردت بح ف

 ىلعا اهب نؤزوجيو تافصلا كلت باستكا يف نوبغربف لاكلا
 دنع فرشلا نم ةوزاح امو هم م اكمم دلا

 تريحاصلا تافص ىلع نوعلطيو مهاط 0-2 معاماخ لازنلا

 ىلع رغصلا نم نودوعتيف ملعو 0 2 نيذلا .
 لافطالا لعنت نا ينكي الو ملاعفاب ءادتقالاو مخافصب فاصتالا
 كلذ رم اهالا لب مالكلا :لوصإو زعشلا نورا ةيف

 نمزلا 000 0 ميرو نطولا بح مه .استكأ

 نلخلا بلغأ ىر اننأ بيرغلا نمو.ةودقو الام ا

 ىحتو بيذاكاو تافارخو ةعرتخم ريس ىلع عالطالا يف نوبغرب
 ارثا مسج هانبإ نم ريعملا نال نونلعي الو ٍبيلاسالا نم كلذ

 مهتلم ه ءأنبأ نم نيروبنملا ريس نولهجي غثارنف ارنف اربخ هنع نوورب د

 ذنم 0
 فرصمملاو مهنجو مهرافأ يبن اننعا نم رثكأ | نينس فال

 درعا. رويت الو ةديعلا دالبلا ةفرعم يف نوبغريو مثرمأ يف

 ٠ اهب نينطافلا ةنيدملا ضرأو مضر

 1000 يينرت د تينت همالك نم تاج



 روج اهريغ رسأ تحن |_لعجيو اهترهش عيضيو ةلملا ةوق فعضي
 دئارفل ازيزع دئاوفلا مج خيرانلا نف نأ يدلواي 5 اهذيو اهيلع

 ع نم نيضاملا ل اوح | لع انفق ةقوي وه ذأ

 ءادتقالا موري نم مرثأ يفنتت 1 ةسايسو مود يف كولملاو مثريس
 ةعونتم فراعمو ةددعتم ذخام ىلا جانحم هنا الا مطلوحا يس مب

 لك ريمإو ريما لك ريشم وهو ةماعلإو ةصاخل ةماع :عرانلا لع

 باجا ربخ نع لئساذا ريم لك ريبظو ريزو لك ريمسو ريشم
 هيلا لبتو ةلضافلا جاورالا هل حاترت هنا لمعلا هنق ىدبإأو

 .ىهو نيطالسسلاو كولملاو نيطاسالاو 25ا نم ةلماكلا سوفنلا

 ثداوح نم هيف مف نراجر#لاك نيضالا رابخالو نامزلا ةآرم
 لك ريهاشمو اندادجإو انابأ هيلع ناكأم ىلع فقن هب لاشمإو

 يللا نتفلاو اهضعبو مالا نيب و يبل ثداوح|و ةمأو

 اطاعفإو كرمالاو اطاوحإو مالا ىرنو اهلهاب عاقبلا بالقنا تبجوأ

 متيشد م ممدقث بجوافريخ نم قلخلا ىلع رمامو اطاوقإو ءاماعلاو
 !ءايحلا الا كلل ريس كرمي مف مهتقافو 0

 ذخاي دحا لك ثداوح ةنازخ ونف اهاصقتسا ايا

 ام ملاعلاو دايم اما اا علل

 : هتعنص ف ةخرلا هيدراه ةفرحلا بحاصو دابعلا نيب هفرش هب ديزي

 05 اول ط2 -
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 الطيب قح يرملا رطل قرطاف كناقم بيلي يو كرم 5
 207 هسافنأ ًادعصم هسلر عفر مث نيالا ضع هرذص نم

 ىلا ةزورضلا يف تاجا دقق :نيزلا ىلع بدع الو نم ناسثالا
 يل 0 ايف ةجاخنا يب تمأرتو فارتحالا

 اللا هد تقل ام تيت وو راق كرا كم راب
 يدوي كنيبرت قي تلذب يدوصقم ثغلب ناف ةرافلا ةراكلا

 ينإو يرمأ في هبحاص ملكي نإ دلإولا ةرضح لست نا كوجراو
 ”هتدعوف هتمدخ ةماقالا ره نكقلإو هتلج يف لوخدلا بغرا

 رالبف هيدل ام ثرونكم لأوسلاب اًجرفتسم هيلع ثلبقإو كلذب
 الاجل مالك اننيب ةرماسم لوا انلعج تش نا لافو ةباجالاب

 00 هذهب قلعت ابق ايفارتجلا لع نم
 ٍننلا ملعلا كلذ ليضافت فرغت ءانرعالا ىلأ ةقوشملا |ةمدئاك :

 نم نإ مزاياه ىلع كتكضخت ىلاعت هللا ءامش نأ دوصنملا خواب 2

 نمر ظنت كناك لعنلا ذنغ اهيفرظنلاب كلمت يلا تالالأ
 تارظأي اِهاَبَجَو انا اهراجبو ضرالا عاقب عيجج ىلا كلناكم
 هتيم نسحو هقالخا تطل ىلع تينثإو هنين نسحن جابتبالا
 قطني مف هيعاو ةنم هعمسا ام ركذنال الا
 يذلا باتكلا اذه يف كلذ كتبنا نا "تيار اهعيتك ألا ةلكب

 نئنلا قفشا بلق ىلع نانفيطالاو رؤرسلا لخدا يكك هتراتس
 ثلصح اب يتدلإو روزس ديذيل يلا ريخ لك لاصيال مليمإو يلع

 : ل '
: 0 



 ساب:ال .لاقف.٠.ينع:لبحا 'بهذي:نا دارا .ينم كلذ ىار ني
 امو ,كلبق رم ررصقتلاةنييلور دجا هتفنب دعيي ملزهناف كيل
 لدغ لف رظنيبوهو ,ةيادهلا مالعا. هل تبصن.. نم ىلغ ةبتعلبإوب موللا

 لغو اهلا هعابتإو. همن كلب لقب دشولا ةياغر هل تنايو .اهيلع
 السهل رب لف: جراوجلا: بساوك, يطعاو.اهيلطي مف ةيبرتلا دئاوبف
 هلل ل فاجن اقفتب مك اهنيسكي ,لف_لئاضنلا هلي تربظو

 ليبإو, لاذغالا هن دمج ريمإو هجاجت ىزي وهو. لكلا هنيدعقو

 بلاط كوب لويس: هتيعرد نع .علز لكو كمال 0
 لولي, هيلع تاريخ , ذخام

 لغيركشلا 016 عب دس افا ع م
 ا دو حش ترابه كل. لأسايي + تدق ا

 ل المل هيي ا ١ تا
 ملعتلا ةيب اهئانباب, كوليسمو تفصو ام ىلغ اهيف راج ليلا نأ
 تبضوأ يلإ قيرطلا ةيبرتلاو

 .ماضر ةيب تقباستو ملاعأ !تياط دن كلذ جب نإ لاف

 ىلعالا ١ كلما نم [ودافتساو .بيمبجلا 'اهنلا اهجالوب ىتتسإوب ملام
 كفيلبتو كدا شرا يف رهججول.ال ىلاعت هللا ءاشنا انإو ليزجما ءازجما
 هل تقف .ييارم ٍتغليو..ياقم باط, نإ كدارم ىلا ةفرعملا نم



 لقسم“ سانلا از انو كلف لك قو
0 

 156 نزولا الا لق مار فز وك مارا ف

 7 دع" ةلزثمم اهاذحإ يريد ف رع“ اع
 اند يفلا - ىمطعلاا ةزئاذلإو اهم هلباقيل اما ةلزنجج قزخالاو
 ينذلعق ابوك: ءاوعدالا _ طفل نتا نييطقلا نيج ايق* تربقتطت
 رالاَو نقلا كللذ  ردغ يتوعتسيف نئترم ةنسلا" ك1

 رتقازريبم 600 0 .:) دن لف غارفلا نا

 نئتسؤ"ةسناتو ةئآه ثلث يف سمنلا لوحن اعروذ متو نشل" نف
 ةننيناث ' ةرشغ عّستو ةقيقذ :نيعبرإو- يناثو تاعاس سنو  اموي
 ظفمنأ فضن ر دقو ةغاش نيرشغعو عر ١ يق اهتنفن ىلع اهترودت مو

 ةرئاد رطق“تفّضن'ر دقاو . ارثف*1 586 5459 اًهيبطق نب لصاؤلا

 رثخاي ريق ه ٠58:01 اتتبتحاسَو رقم 1 "اوسالا

 كو نقم كاب ةزتشع انام غم .ةكترفا لك ”اةربافود عرف 7

 بكت ر تقارب 117154 ٠٠١ اهبحتو بصق 105* نع ةزابع

 ىلا: فسم ةيكّرم يم يلا داون نقلا مسسلا ىلا ةركرملا' نم مسقتتو

 كف صا ركزلا براق امنعون زل ملا لولا نيش ٠
 يو ةشيقابلا ةرشقلاو هو يطسلا /مسنلا ينانلاو ”رئايوبت (1:'
 ا يهم غلا ماس بيع



 . دويحم نوكي أب :يتوخا راكفا 2 يف نخإتلو فراجملا .نم هيلع
 عننا سيل هنا ثللع يناف ىلاعت هلا ءاش نآ اهدالوالو ل ةيفاملا
 يوحي هنافار اغصلا ع ناهذا يف. ةيلوالا :فراعلا نضعب .جرط نم

 بارطاب ىو ؛ رانا لظت نا يجري ةيقنلا ضوالا يف :ئنلي رذزبلاك
 لجا يلع ليجثأ اذ | بونكملا لوطي نرا ىلغ:امو هراث ,لمانالا
 ظ بيلظيو وغخو

 نورشعلاو .ةيلالتلا ةرمادملا-

 خبز انإإو .ةيفارذجلا .

 نودقتعي نامزلا فلان يف سانلا ناك يبان. بوقعي لاق
 نايف: ضرالاا زمأ كللذا يل وتطهير كلا
 لكيت تاذ ةنيجصل اك ةطيسب ةعطق: اهنا نودقتعي :اوناك سابلا
 روبمتلا مكجلا اج نا ىلا علب ام. غلاي كلنمنو ثاقموأ عيرم
 ا لع .نكايكلاب رئاببك. ضيالا نأ .لاقق وسر
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 ظ كلذ ريغو ةردحيو جلو رحب + ىلا نرسم ابب جلا كلذ

 روخيلا ةعسو عيرم رتمايريم ١ 517555 ةسبايلا ضرالا.ةعسو ٠
 عبر نع ديت ال :ةسرايتلا 3 موش راع ايزو ؟ 4

 : ةلالكسف :راهلا "ضرالاو زاخلا ند ٠ نكلو ابيت رولا ةعس
 ىلاعت هللا اش ن اع ا ءامنا اه ماسقإو ٠

 ةرافلا ضرالا نا لوقت انإو نالا اهيلع مالكلا ىلإ؛انل ةجاح الو

 اذ اهيقاب رع اهناهج نعي تحفترا دق رجلا نقي تحفترل اك
 ليلق تراك نإو لبنا 0 نأ اهن» عفترا
 ىلا تدإو اهضعبب لابحلا. تلا : نيمو. ةبضللا] يف 'عافترالا

 غرد ليخيا نم ةجرخم ققو :ل اب ةلمتللب: اذن, ليق ةديعب تاقانس ١
 هذه نرم جرخيو ةفلتخم :ءاحنا ىلا دتمت عورف تاهجما ضع

 نيلبج لكل دب الو اهماعتب ةيالولا لغشت ىتح ىرخا عورف عورفلا
 ال لاقيو ةريبك وا بعشلا ال لاقيو ةريغض امأ اهب ةدهو نم

 . اهنمريستف نايل و زهالا يراجع نوكت داهولا ةذه فو يداولا
 راجلا يف اهبنضمو لانجلا نم نهثال عيانف راجلا يف بصنت تح

 صاخب م اسهنم تاناويحو تاناب كلا مس ىلع دجويو
 ةهج نم ترق افكر ثكت يشو تاهجلا رئادسب دجوي أم اهنمو ةهجب
 نالا ىلا لع يذلإو نييطنلا نم تيزق الك لقثو *اوتنلالا طخ

 نييسف ىلأ مسقنت يهو افلا نيينأُم اةزم :ببازق تاتابنلا فانصا نم ْ

 ةيرزبلا ةتفلا يدع تاتابن نمو ةينرزباللا تانابنلا لرد



 اهل

 ..[ولكتو هيف |وثح مهل الأ ةتبلا هنم ءيش ةيكور ىلا [ولصي ل نإو
 ضعبي لالد_تمال[و يلقعلا رظنلإو ركفلاب هتفرعم |وبلطتو هيلع
 رانلا لابجو اهنوج ندرم ةعبانلا ةزاحا هايملاك ةيضرالا رومالا

 0 0 هعيمج مسقلا كلذ نا اولاقف اهريغو لزالزلاو
 نويعتي .نإو اضياوهف يطسلا ءزجلا امإو عئام بهتلم ةرارحا .

 ظ 0 كراع + هنأالا تم ةئامتس نع ةدايز هيف ناسنالا

 نبيكرت نمو بنا اريل اب ةفورعملا رلنلا لابج اوفا نم. ةفوذقملا

 رتم فالآ ةيناث هغافنرا يذلا لبلاف ةنعاشلا لابحما تاقبط

 ىلعو عافترالا كلذ. ردقب.ضرالا نم نع بيكرت ىلع لدي الثم

 ةيلاوتم تاقبط نع ةرايع ةركلا نم ييطسلا ءزجب ها اذهف لاح يأ

 ةيجولوبجلا' نف ءالع: مسق دقو هاجتالاو كمسل إو. بيكرتلا ةفلخم
 ٠ .اومس تاقبط ىلا ةركلا نم رجلا اذه ( ضرالا تاقبط لع .ينل)
 نفلا بشك فيس كلذ ليصفتو. صوصخم مساب اهنم . ةقبط لك
 سيل ةركلا ..ظس نإ لعن نأ وه نالا اا اناو.روكذلا
 ةسبايلا يمسلو هنع ةجراخ ءاما .,نع ةعفترم لاخ هنن نأو ايوتسم

 ظ عافترالا اذهو راجيلا ىهستو .ءاملاب: ةرومغم ةضفخنم تالاحمو ةراقلاو

 |! ضرالا ازجا ضسب ريف: رفا ةيؤق تابنسال اما ضافختالاو
 نم هأرت ام لصحن هتعفرف رخالا ضغبلا تفذق. ةلاغف ةّرل امإو

 وه ةزاقثلا ينعا ضرالا نيب عفترماف لك ىلع ضافخنالاو عافترالا
 اراكو ٠ ةرارتي هيشو..ةريزجو لبجو نبس ىلأ مب منقنيو نوكبممل



 لب
 ايسأ ظساوأو 0 1 يلام وهو ل نأ ارا دل

 0 هاربا يف ار ل 00
 ا م 0 هتافص يف ملال اذه ليك |و ايندلا

 مما لاقيو راع راتنلا نم ميك رهَو لوغملا ىلا ةبسن يلوغملاب فرعيو

 11 انهو كرا لا ف لابج ني لضلأ ف >

 ولأ ضيرع ةببجلا يطورخم فنتلا 3 ةزشبلا رفصأ هنوكي

 ؛ 3 ا تايتنك | دوسأ نيدخلا ءيقان ةححرفم :

 ١ ل ةملا ببي عيدا فارم اول
 نيصلا لها هنمو لوالا مستلا نم ةماق رصقا وهو ةنوشخما

 . يلاهشو ابروا يف بوكسملا 54 ىلامثو ايبل ف نابأيو دنطاو
 مقلب 0 ا نا ريغ اكيرما

 : تلانلإو ينانلا مسقلإ طالدخا جانن ما ضعبلا ارا
 عورف ةثالث هلو ةرشبلا داوسب زآب وهو دوسالا ثلانلا مسقلا

 ينوهيزلا .نوللابزانعو اقلم ةريزج هبش ىلا ةبسن يقلملا اطوا

 فنالا ربكو سارلا قيضو ةليلق ةدوعج عم هترازغو رعشلا داوسو
 هنأ لاقو رةسغلدام  ةريزجو طيخلا رئازجو اقلم راكب هنمو

 يساحخلا نوللاب رات يناكريمالا اهيناث مدقتلا ينانلا مسفلا نم عرف
  عافترإو ةهيجحلا ضافخنإو ةيحلا ةفخو كاسيرتسإو رعشلا داوسو
 نريذلا نويلصالا اكيريما.ناكس هتمو .ةماقلا لوطو دخلا ظع



 ١ سب ا تانابنلا يناثلا منلاو يرد 0 55

 نال 0 ع . لختلاو ةظنحلاك ةيرزب ةفلف اهيقلا
 1 َسَقل ماسقأ ةعلزأ 3 كيَشفف دقو فلا ةئاف نم بيرق :

 مسقلا ٠ نانشنالاك ”يظع لكيه اط يلا هو ةيراقتلا تاناوبحلا
 ' دك اذه كو ل الكا ةفلك و شرا |تاباومحلا يناثلا
 كرا هو ةيلصفملا تاناويحنا ثاانأأ مقل , : راحل اكرهاظلا ن

 ةيعاعشلا تانآوبحلا عبارل 0000 أبضعب ىلع ةكرحتم ا

 نم برك يهو ةفيعض 0 ةوق اهبف نروكت تاناويح يو
 لعب ال 0 ناويحا نيب ةطس 5 كلذتو تانابنلا

 هيلع تعْضَو اذ ذأ هنأف جفسالاك كلذو سم للا ا ساوخلا نم 0

 ةريثك- عاوتا ماسقالا هذه ع ضشكنأو ضبا رجا يف وهو ديلا

 لعاب عيجيف شيعي نال ناسن الآ عون عاونالا هذه عينج قرش

 ادحاو اكون اك نإو وهو هناطلس لحتو هنكسم اهعيمجش ضرالا
 ١ ذه ىناطرلاب طلال ضيف لوألا افا قلن معياالكأ
 0 فاق“ لج يف ( تفاف هوك) فاق ةوف لاقياو ساقوق ىلا

 مسقلا اذهوأ دوشالا ربل إو رزخلا رحب نيب سكرجلا دالب يف لبج
 : ملا قضو هيمشو نا 5 دخلا ةرمحو نوللا ا 1

 رغشلا"_:ريلو: نقلا ةراذاتا نحو عظاوفلا نانملالا ةماقتسإو
 : : دالب نراكس هنمو ياو اعو ةيلا | ةفاقكو هل اسرتسإو 0

 : صضرلاو برعلا يلا ايس 3 نا 5 | يق ف منو ,أ ؛وروأ



 سك

 نورتنلاو ةقبازلا ةزماثملا
 ئناذابقأ ظ

 ( بانكلا نم ةنث )

 7 ىلا ةرظفلاب تولئام يرتتلا عوتلا دارفا غيمجتو
 مخه لضوَو ىدتهاف دعنا نم نم ممنَم نك داحس ىلاخلا

 بسحب + نت مئعيو لضأو لد باؤطلا | يرام أظغا
 زر ف تفئاوظ هدخت مثنق لكو قييسف ىلا داقعالا

 [دحإو الا نوكي ال دوبفلا هلالا نا لؤي نم لوالأ ملا
 لل الا .نوكتاال ةدابعلا ناو ةنافض يفو هتآ يف

 قرف متنلأا اذه ثختو هاا ددعتب لوقي نم ينانلا ملقلا
 ةذّلعتم

 كلذ ناكو اهؤذبعق ايات بكاوكلا نقعبل تاعج كوالا
 : ليلنلا دنع لا ن نآلا جوي الو ةثل اثنا مالا يف اريك

 اهنوتتبعف رخا تاقولتغ ضعبل ةيهولالا تافص كامبل ةيئاثلا
 ةياكلابب مرتأ مظفلا نقو ٌنيقبانتلا مالا نم قوثدقللا مهو

 ةيرشنو ةيواهن ةدذعتم زونغ يف ربظي هلالا نا .لؤتت ةثلانلا
3 
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 كانه ىلا ايروا لها لوصو لبق نيتيبرغلا نيترأقلا يف |ودجو
 كا رهلا ةذوعجو ةرشبلا داوس ةدشب زاستيو يجنزلا اهغلاف :

 ضرعو فنالا سطفو .فحتلا مدقمو ةهبحلا ضافخنإو 0

 موطرخلا ةئيه ةئِه ىلع ملا زوربو نييتفشلا ةماخكو ىلا عاستإو دخم
 هذهو اهبونجو ةيقيرفا طسإوا ناكسرثكا هنمو نانسالا ضايبو

 كلذ نه جو ضعبب اهضعب جزتمأ دق تاهجأ ضعب ف ءاسقالا

 هريغ كراش.ناو ناسنالاو اطوصاب اهتاحمأ رسعتي ةديدع عورف
 ةرينك روما صدخأ: هنا آلا تافصلا نم ريك يف تاناويحلا نم .

 ضرالا يف ام يلع طلسنلاو ةماقلا لادنعإو ةروصلا نسح اهنم
 اطيح ذاكيال اع علل نيغو تاغاتبملا نم نكمل و هب عتمل آو
 .. هيف: بكر ا تاكاردالاو مولعلا هل زيمم ظعإو ةرابعلا قاطن هب

 ' نم نسحإو لطابلا نم قحاب اهب ينلا ةكردملا.ىوفلا نم
 ركيلاف قطنلاب !-هعربعيو هتاجاينخا عيج عيمج  ةراكفأب لعيف جيلا

 راقو#ناكلا لإ ةيرشبلا ةينمخلا قون يلا ةلالوه نئيح
 ٠ لا ىلع لالا



 ا

 ليئاقلاو روصلاب نولوقي الو سيسقلا جاوز نوزيجيو انويلم

 ىلا ممقت ةيناتستوربلا ةقرف كلذكو ىلوالا ةسيبكلا ةقرف فالخب
 يبفلكلا ينانلاو ريتزل هعضإو ىلا ةيسن يريتوللا اهدخا نيبهذم
 روضحب نولوقي لوالا بهذملا لهإو نيفلك هعضإو ىلا ةبسن
 0 ابع مثدنع وهو ينابرلا ءاشعلا يف ةقيقح ىسيع

 ىلا ناليحتسم امها 1 سيدقتلا دعب سانلل نهاكلا اهمدقي

 ذه لهإو ةقطانلا هسفنو هتوهال ىلا لب همدو وبلا د

 بهذملا لها فالخ سسقلا تاجرد توافت نولبقي بهذملا
 ظ ينانلا

 لوصإو مهديقعب ملعا تنإو لاق 0 ةئلانلا ةفئاطلا

 بحأ امإو كلن. محرشأ ن يل ا

 ةلملا معن تلقف مثرومأ ضعب حرش تطشن :نرا كنم عمسا ن
 هب »اج امب قيدصتلا ىلع ةينبم شو مالسالا نري رد يش 3

 2111 تقرتفأ دقو سو هيلع هللا ىلص .دهحم نيب ١

 اهنم ةقرف نيعبسو ثالث ىلا ملسو هيلع هللا :ىلص هب ربخا ايسح
 هباحاو هللا لوسر هيلع ناك ام ىلع .نيذلا مثو ةيجانلا ةقرفلا

 ةديقع ىلع لسو هياء هللا ىلص يبنلا ةافو دنع نودلسملا ناك دقو

 قافولا ربظيو قافنلا نطين ناك نمالا ةدحإو ةقيرطو ةدحإو
 انأيأ بجوت ال ةيداهتجا روما يف لوا مهيب ايف فالخلا ان :

 عرشلا ان ةمادإو نيدلا ممارم ةماقا اهنم مضرغ ناكو ارفك الو
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 ةرابع هلالا نأ دقتعي نم ةقرفلا هذه نمو ايساب ةمهاربلا هو ةين أويحو
 ةداعسلالهأ عينج هيفو تاقولخلا حاو را هيف عيد وبل | يف عستف نع

 ةيرشن ةروص يف ضرالا ىلا نولزني ماو ةداملا نع أودرجت نيذلا

 (اضوب ) حاورالا هذه نومخيو رازوالا نم يرشبلا عونلا ريبطتإ

 نويلم يتئام نم رثكأ ةقرفلا هذه ددعو

 ةداملا مظعت ىلا ليمت اهنا الأ اهدامتعا انل ىقحتي مل نإو ةعبارلا

 منقتيف لوالا منقلا اماف ٠ قرشملا ةهج نم ايسأ ناكس ضعب يثو
 هب ءاج امبالا قدضصت ال هذهو ةينازبعلا ىلوالا 0 كر لا

 ةفئاطلا هذه ددعو سلا نورظتتيو ليئارسأ ينب ”ايبنإو ىسوم
 ةفئاطلا“ ضرالا عاقب عيمج يف ةقرفتم يثو نيبالم ةعبرا نم مم بيرق

 كلزنا او ءايبنالا 0 1 لرنأ اب امب نولوقي ةيوسيعلا ةينانلا

 ىلوالا نيلفرف ىلإ ةفعاطأأ ةذه يي دقو مره نس ىسيع ىلع

 يتثام نم بيرق مثددعو ةيناموزلا ةيكيلوثاكلا ةسيئكلل نوعبانلا

 ةسينكلل نوعبانلا ةينانلإو لاهغلا ةهج نم ابورؤان مثو نويلم

 .ايرتن انويلم نوتس مثددعو قرشلا ةهج نم ابورواب مثو ةيمورلا

 ابابلا .نوكو ةينيد دئاقع ضعب يف الأ نيتسيكلا' نيب قرف الو
 ىلا ةرركذلا 0 ةسيكلا 34 مر 0 ايان

 ا 0 . م نا 53 هلعف ف هب 17 هكدص

 نوتس مددعو ليخالا ُّق امي ا نولوتي ل ءالوهو تناطسنوربلا



 تافصلا نوفنيو ةنص الو ثاذ هيف راش 2-1 هللا فصو 5

 رتغ هنابو ثدحم قولخم همالك ناب نولوقيو تاذلا ىلع ةدئازلا
 : ظ كلذ زيغ ىلأ ةرخالا يف يره

 هنع عا | نضر الع !وعياش نيذلا يل ةعيشلا ةيناثلا ةقرفلا

 |و الج اما صنلاب هللا لوسر ديعب مامالأ هنا ول اقو ههجو مركو
 تجرخ نو هدالوأ نعو هنع جرخت ال ةمامالا ن ١ لودقنعإو. ع

 هدالوأ نمو هنم.ةبقتب وأ مريخ نم نوكي لظ ١ اماف

 دلع ىلع ىلع اوجرخنيذلا ميو جراوخلا .ةيلاثلا ةقوتلا
 نم اولا جرن فلا ريش انثا مو ةمكمحلا مهنف ىرنكو كمت
 مامالا بصن |وبجوي مو ماما وهف لدعو مزيغو شيرق. نم بصن
 هك ةرمو ةباعصلا رثكاو نامع إورنكو

 نع الا 0 -ٍ ابق ةّجرلا ةعبارلا ةقرفلا

 نولوقي مال و 00 نعو اهنع ةبترلا يف هنورخّوي يأ ةينلا
 ظ ةيصعم زغكلا عم رضي ال. اك ةعاط نايثالا عم عفني ال

 مثو زاجنلا نسحلا نب ديحم باجأ ةيراجتلا ةسماخلا ةقرفلا
 هلعف بستكي دبعلا نإو لاعفالا قلخ يف ةنسلا لها نونقإوي
 ثودحخو ةيؤرلا يفنو ةيدوجولا تافضلا ينن يف ةلزتعملا نوقفاويو
 ١ ْ رمالكلا

 هلاعفا 0 لاق م ةسداسلا عك



 0 الب
 ..سدقل وأ ةنيدملا وأ ةكب هنفد عضوم يف مهفالدتخاك كلذو ميونلا
 ١ نوتوي ثيح نونفدي ءايبنالا نأ نم هنع يوز ام وعمب ىتج
 ليجلا ةعقو يف ىرج امو ةمامالا يف مفالدخاكو ةنيدملاب ةونفدف
 ناكو ةيعورفلا ماكحالا ضعب يف اضيا .مهالدخا مث نيفصو
 روظ ىتح ةباجصلا مايا رخإ ىلا اكيشف اًديش قرتيو جرد فالخلا
 غِ اوفلاخو يراوشلا سابو يتشمدلا نالبغو ينهجيأ .دبعم
 بيد الخلا ندي )لو هل هللا ريدققت يملا دانعدلا عيمج دانينإو ر دفلا

 ىلا :تالاجلا .بابزات مال لها قرفت قحب قرنتت هازالاو
 ةرييك قرف ىلا عجرت يثو ركذ 15 ةقرف نيعبسو ثالث

 سلجم يف ناك « ناين نم كاسب ةلزتعلا ىلوالا ةقرذلا

 رهيظ نيدلإ, ماما اي: نسل لاتف لجر لخدف يرصيلا نسحلا
 نم ةعاجج ينعي ) ةريكلا بحاص نرورفكي ةغابج اننامز كيس

 نولوقيو (ةئجرلا ينعي )زئابكلا نوئجري ىرخل ةعامجو ( جراوخا
 مين ففركف ةعاط رذبكلا عم عفنت ال اك ةيصعم نابثلا عم رضن ل
 لصإو ىلاق بيجي نأ. لبقو نسح ا ركفتف كلذ يف دقتجن نا ايل
 ةنإوطسل ىلا ماق مث رفاك الو نمؤم ةريبكلا بحاض نا لوقا الانا

 نيسحلا باجحا نم .ةعابج ىلع ررقي ذخإو دجيملا تانإوطسا نم
 ثيثيو رفاكالو نمو سيل ةريبكلا بكترم .نأ نب هب .باجا ام

 لصإو انغ لزتعا دق يرصبلا نسحب لاقف نييلزنملا نيب. ةلزنلا 2
 ضخ مديقلا نراب نولوقي ميو ةلزتعم هباعصإو وه ين. كلاذلف
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 لور سب قمل ءانالاو نيدلكلا ع هينا 2 ا ةحلا 007
 00 يلع مث نافع مربع مثركب وبإ سو هيلع هللا ىلص هللا
 كرشاو اد عناصلل يفن هيفابم الأ ةلبقلا لها نم دحا

 3 عيجت وأ ةرورض مالسلا هيلع هئيع لع ام. وأ ةوبنلل راكنا
 رفاك ريغ عدتبم هب لئاشاف هادع ام امإو تامرحلا لالختساك

 تامرحمو تابجإوو ةيبلق لاعأو ةيندب لاعأ ةيمالسالا ةلملا هذطو
 ةداهش لاصخ سه لآ 6 ةيندبلاف 200 تايودتفو

 *|تتإو ةالضلا ةماقإو هللا لؤسر دمحم نإو هللا الآ هلا الآ

 صالخالا اهعجرم ةيبلقلإو هللا تيب حو ناضمر موصو .ةاكزلا

 لاعتالا نم ركذ ام لم بجاولاو لمغلإو لوقلا يف لجو نع هلل
 لايعلاو لهالا :نم 0 ام 3 قافنالإو تانامالا ءادا لثمو

 رارضالاو دسح او دقحلاو ةمينل او ةبيغلإو شغلا لثم .مرحلاو
 عانطضا لم 0 ا ةلام وا هضرع وأ هشفن يف دحأب
 مزليال ةعلس يف بيع ءافخا لثم ورككلاو رسعملا راظنإو كورعملا
 ةمالا هذه لاوحا رم ةيلاجا ةذبن ةذنف كلذ وو اهدز هب

 هتأأدب ام يهنل ىلا دوعت نا ديرراو”ليوطنلا ىلا جانحب ليضفنلاو
 ظ رماهلام الا فورعملا اف مالكلا نم



 0077 ديعلا دأب نولئاقلا ناوفص نب مج باعجا | ةيمهجلا مهمو
 : ايف تأ 41 ل وهو سالو ره ًالصا هل ةردقال

 أهتم دجوي
 تاقرلخلاب هناي هللا اوربش ةببشلل ةعباسلا ةقرفلا

 لاق نيذلا ةعاجاو ةنسلا لها مثو ةيجانلا ارامل ةقرفلا

 هيلع انا ام ىلع نري ذلا مث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مف

 اوعمجأ و 58 5 عدب نع لاخ مههذمو يباعصأو

 هاوس قلاخ ال هنإو هناتس يرابلا دوجوو ماعلا ثودح ىلع
 «نشال لالخلا تانصةرئاسو ةزدقلاو معلاب فصنم ميدق هنإو

 >4 ثداح هتاذب موقي الو ءيش ف لحي الو دن الو دض الو هل

 الو لهجا ال او لاقتالاو ةكرحا هيلع محن الو ةهج الو زبح يف

 000 ل امو زيك كلاكاش ام ةرخالا يف رم. ضقلا تافضأ نم يش

 700 انا نأ *ينديلط بالو 'يهدىلا جانب ال يغ نكي اش
 7 ”اتفصوي ال هوس ؟احالو هلعفل ضرغال هلدعبف بقاع نإو هلضفبف

 : الو ”دح هل الو ضعبت.ءريغ وهو لظ الو روجي كحيوا لعني ايف
 "02 نوح يناسحلاداعملاو هتاقولفم يف ناصفتلاو ةدايزلا هلو ةياهن

 70 راتلاو ةنجلا قلخو نانيلاو طارصلإو ةبساحاو ةازاجما اذكو
 نيبنذملا نع وفعلا زوجيورانلا 5 رافكلأو اهيف ةنجما لهأ دولخو

 00 حلا مكإ قع ىخ كازيمللاب لانرلا هيو ىح .ظطانشلاو
 000 لأب نايضلا ةعبب لهإو ملسلإو اصلا مي



 جرخج يذلا سردلاو داصحاو ةعارزلاك ةرينك لاجل ىلا اخ
 تالا ىلا جادحي هذه نه دحإو لكو لبنسلا فالغ نم بح

 يفوت نأ ليت ملا نرمو ىلوالا نم رثكا ةريثك عئانصو ةددعتم
 ردفلا عامجا نم دب ال نعي هضعب وا هلك كلذب دحاولا ةردق
 ' مهاعضال ةيافكلا ردق نرواعنل اب لصحف هسج ءانبا نمريثكلا
 ءانبإب ةناعتسالا ىلا هسفن نع ةعفادملا يف دحإو لك جانحي كلذكو

 مسقو تانإويحلا يف 0 ال. ىلاعتو هناحيتس هللا نال هسج

 ةوفلا نرم مجمل تاناويجلا نم رينك ظوظح لعج اهنيب ىوقلا
 ناسنالا وق. نم ضع الم نسرفلا .ةوقف نانالا ظح نم ٍلكا

 هترق فاعضا ليذلاو دسالا ةردقو زونلاو راجل ةردق اذكو ريثكي
 اهنم دحاو لكل لعج تانإويحلا يف اًييبط ناودعلا ناكالو
 اضوع ناشنالل لعجو هريغ يدعت نم هيلا لصي ام عفدل اوضِع
 ركفلل ةمداخ عئانصلل ةئيبم ديلاف ديلاوركفلا هلك كلذ نرع
 2 ةدعملا راو نع بونت يلا تالالا ل لصحت عئانضلاو

 ةيطانلا نورفلا . .رع ةيئانلا قي عافدلل , تانإويحلا عيج
 رشبلا نم دحاولا ةوق. نكل ةحراجلا بلاخلا نع ةيئانلا فويسلاو
 زجاع وهف ةشرتفمل اسال مجعلا دا نم دخاولا ة وق موانت ال

 ةدعملأ تالالإ ذاختاب اضل 4 يَ 2 7 00 7

 ةسنج انياب 2 5 كلذ 7 هل دب 9 اطاعتسأو 2
4 



 نوّرشقلاو ةسمأاكلا ةرماسملا

 غاتجالا ةأيه و ناسن الأ

 ( ْباتكْلا نم ةمت )

 ةيتايدو ناسنالا عت ماسفا لع لؤفلا انمذق دق مْ لاف

 عونلا اذه أ 0 او مانْلا اذه ىلا لؤفلا هب قاستا اب

 خولوتي كلذلو ةضمححلا ىلا ليملإو ةفلالا بح هَعبط خم يقانننالا

 قعم وه يذلا هيا نمد اللا يدم ناسنالا

 ةزاشاألا قلخ نلاعت هللا نا كلذ نايت محالطصا يق ةيلدلا

 هتنايلا ىلا ةاذهو ءاذغلاب ال الل قبال ةَروُص لع ةكزو

 دحإؤلا ةرذق نأ آلا هترذقو هركف نم يق عدوا اب هليضتخو هترظنب
 هتاّيح ةدال مزلي اب ةيفأو ريغ هنَجاح ليضحت نع ةرصاق رئثبلا قرم

 اان ةلطاملا نبل زول كف رهو هلضرق نكي ام نأ ضو لف
 كو جلو زخلإو نيكل او نيطلا نم بنك جالب آلا لصحي
 ايا تال تالآو ةريثك نيعاوم ىلا جاني لاغالا هذه نم دحإو

 كلذريغو يروخافلاو راخنل و دادخلاك تاعانصلا لهأ نم ريثكب

 الدر جاني اهيا رو ل زيخ نم نأ ذلك( هدأ اضرفولو
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 كلل وهو اهق هل هلعجو برلا هبصن ةقيلخلا نيب بوصخلا نانإلا 200
 آلا لام الو لاملاب آلا دنج الو دنحجلاب آلا كلم ال لاقي اذلو
 آلا لدع الو لدعلاب الا ةراع الو ةراهلاب الإ جارخ الو جارخاب
 لكلا سارو ءارزولا ةماقتساب الا لاعلا لصت الو لامعلا حالصاب

 اهكلي ىتح اهييدات ىلع هرادتقإ» هسفنب هتيعر لاوحا كلل دقت
 ةيكح تابلك يناثل ةعماج ةرئاد ىنعملا اذه يف عضو دقو هكلم الو

 نيعتي الف اهرودص ىلع اهزاجتأ دتراو ضعبب اهضعب طبترا ةيسايس

 اهتروص يظنحتل باوجا ربظ يف كل اهتمسر دقو هذه يثو اهفرط
 بالودلا يف كدنع يذلا قرولا عم

 ىلوالا ٠ نيتروص ىلا ميقتت ةموكحلا نا كلذ دعب يل لاق من

 نم بكرم ساجل اضوفم محلا نوكي نأ يثثو ةيروههجلا ةموكحلا
 لمعلا ممزلي نينإوق تحت ةكلملاروما ةرادال ةيعرلا مهختت ءاضعا
 نا وهو ةيكلملا ةموكحلإو ةنطلسلا ةيناثلا امنع جورخملا مدعو اهب

 ىهو دخإو ضخ ديب يهلإو رمالاو ريبدتلاو. كحلا مامز نوكي
 نرا اما هنال ةقلطمو ةديقم نيمسف ىلأ مسقتت اضيا هذهو كلما

 ىلا اهنع جورخملا عيطتسي ال عئارشو نيناوقب اديقم كلما نوكي
 يشب ديقم ريغ نو نأ امأو ةذينلا ةكلملا ةموكح ا يو هسفن ىوه

 ةعيرش هيار . :ر وكيف هسفن ىوهب فرصتيو هيارب محي كلذ نم
 يق ةرادالا مسقتتو ةقلطملا ةيكلملا ةموكحلا يهو اهنوناق همكحو ةكلملا

 ةيلام ةرادإو ةيركسع ةرادإو ةيسايس ةرادإو ةينيد ةرادأ ىلا ةموكحما
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 هل سيم ل الإو هعوت ظفحو هئاقي يس ىلاعت هللا ةكح مل
 تاناويحل رار ةضرع نروكيف هسفن نع ةعفادملا الو هواذغ
 هل لصح نواعتلا دجو اذاف رشبلا عون لطبيورويظلل ةنعطو
 يرورض عامجالا ناركذ اب ربظف ةعفادملل حالسلاو ءاذغلل تونا
 عزاو نم مل دب الف عامجالا اذه لصح اذا مث يناسنالا عونلل
 ناودعلا نم ةيناويحا مما ضعب نع مضعب عفدي عذارو
 ايفاك مهلا تاناويحل اعفاد لعج لعج يذلا حالسلا سيل ذأ مظلإو
 ملدبال ردا نيا لح وينر قالا لرقم ىلع مماردع عقدا

 نوكي نأ روصفي الو ضعب نع مضعب نإودع عفدي رخأ ءيش نم
 نيعتيف مكرادم نع تانإويحلا عببج ك ارادم روصفل مهسنج ريغ نم

 ىتح ناطلسلاو ةيلغلا مهلع هل نوكي نإو مخم ادح را
 صلخت## و فيعضلا نع مئم يونلا نك نم كلذب نك
 مضعبرش فكدبف ملاظلا نم لل ىلا فصتتيو رداقلا نم زجاعلل
 اوتار يلع اربح نسال وو هلدعب ضعب .:رع
 صاوخب مع ازينم نوكي نا امضي اضيا دب الو هنم مه دب الف كلل
 0-0 مهلعو ريف كح ذدجل هب لوا هل ميلسنلا عفي ىتح
 اينلإو ةعيرشلاب الا كلما اذه زع* مه د ال نكلو فييزت الو راكنأ

 ال1 ةعيرشلا لاا الر يبو ءرل تاير, ماظل 3
 لييس الو لاملاب الا لاجرلل ماوق الو لاجرلاب لا كللللزع الو
 ىه لدعلاو لدعلاب الا ةراعلل ليبس الو راهلاب' الا لالل لا

 ا لايع

 4 ١ تا

 كيال بورا 4



 ظ يمل |

 اهنظانث تالخم يف لمت ضاوحا ةطساوب اهتاعافترا قورف غيزوت
 . فزتع سيوه :عمج ثاسيوملاب ةفورعلا ينو ) افريغب اظاصتإو
 7 بنس :ضرالا ةيغيبطلا دوذحلا نضغب مادعنالو ( ضوح
 دحلا زييمتل عالشاو .:روضلا لاعأ 2 ال ةغطاقلا قرظلا

 ا ثناكف اذه عمو مهضعل و ملا نم نيرواجلا نيب لضفلاو

 نسحإو ةيكللاو نمالا ظورش مي اهب نال ةدئاف نيدخا ةيغيبطلا
 لابجلاب ناك ام مثرجبالاب ناك ام مث ينراحلاب ناك ام ذودحلا .

 ليصت ينت ال بلاغلا يف دودختا كلت ثناكالل نككورمخالاغ
 ةيغانض عتاوبب اهليمكت ىلا سانلا رطضا ةفلدخلا مالا نيب نمالا
 نامسق يو ضرغلا اذه لوصحل دوصلا ذاختا كلذ نم ءاشنف

 ةريثك فيراصمب قبتو ةيربلا نوصححلا يف ىلوالاف ةقاث زيغو ةفباث

 01 راجلا لحاوسو ةيدوالا سور ىلع نوكتو ةريبك" ةناومو

 ةيعيبط عناوم اهيف سيل ينلا عضاوملا رئاسو قرطلا 7 تالحمو
 ياسا تناك, هوس ع هذهو ظنحلل ةيفاك ريغ عنإ 3 -

 نم اهطورش تلئكتسا اذا الا بولطملا ضرغلاب يفت

 اليتسالا نم ودعلا عنب طابترا اهنين مب 2

 ةيناثلاو رطخمإو فلدلإ أو رسالل افرع كا وخال
 ةنبانلا غنإوملا هذه نم لك مث ةيرجبلا نفسلا يف ةيبانلازيغ ينعا
 لب ةمالاو :ةلؤدلا نع ةاماحلاو ىدعلا لص يف اهسفنب موال اهزيغو

 نع نوعفاديو اهبلع ثوموقي ةمالا لاجر نم ةفئاط نم دب ال
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 عومجم نع ةرابعوهو اه يفاك دري نم ةلود لكل دب الو
 هذه نوكتو تاقفنلا نف اهمزلي امي مايقأل ةيعرلا ىلع ةررقم ريدآقم
 اف ىلغ وأ مهضارإو او مهالما ىلع وأ صاختتالا ىلع ةبورضمريذانملا
 ذئاوعلا 270000000 0 هنولمعتسيو هيف نؤرجت

 اهزلي اذ فاك ريغ ةلودلا ذاري والا انحاو سوك اك

 ةعفانلا رومالا نم هئاردتسا ديرت ام وأ ةيرورضلا فراضلل نم

 كلذل .مزلي ان تنادن ريالا عر را ارجاك ةيعرلا ةماعل
 ملاصتإو مالا ظالدخا لبق ملاوحا ىذابم يقف سانلا ن ناك دقو

 . نم ةعظف وأ ةزيزج يف ةئأ لك نكست ضرالا عاقب يف نيقرفتم
 نظمي دلع الا :اكريغب طظادتت ال ربمالاب وا لابجتاب ةدودخم ةراقلا

 كاسم ثناكو شانلا نم اهيلي نم نيبو اهنيب نوكت بؤرح
 ثدحت تيراظو. تفاضن مث ةقرفتم ةذدبتمرمالا لوا ف سابلا

 ىلغ اًباغ اوناكف ندملاو نادلبلاو ىرقاو روفكلا كلذ نم

 فو ةيذوالا ره ةغفترملا عضاوملا يف ةزاثو راجل إو زهنالا يظاوش
 0 ندللا ن ا ندمت ا دايدزابو لابخا 3

 أ عضاؤملا قالوا قرطلا بلاغ ناكو قرطلاو كل
 ةعطاقم قرط ثالع مث 3 ةروهشملا تايهجلا ىل ىلا لصوتلل ةيدوالا

 نزذمتا عسا الو ريخا الا لايهلل ةيزاوملا نقرطلا لمت لوا
 كن دح ا 0 كلن تدجوو عاتجالا قئالع كثيرثكذ

 راضو ا ةغطافلا رهغو ل ابجنإو زيتالل ةعطافلا ةيعانصلا نايلخلا
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 نورقملاو ةسداسلل ةرماعلا

 نادل ناهرب باك رالع

 هب عفت هنبتك لئاسلا هذه نم يلع هانلا امرخآ اذهف

 تررح امي يلاغتشإو يداهتجا ةجرد يلعتو تركذ 15 يتوخا
 الو كلظنل قيقرب ةياحنإو كظعو نم ينيمرحتال ناوجرا انأو
 لافي نغو مربخ عيب قوشتم يفاف رل نا ايش ينع يتكت
 عم يدلإو اا هللا يي هللا

 هند جار انو هيأ ل 4
 هم ل لو ظل هرطسا نعي ف0 0

 ففصوت ال انب هتفأرو ةريسلا نلمح انعم اًمزتلم ةظفل انقرشن لخ |
 الآ انرورس 0 هريغ يف لق انعم هتلماعمو

 يدلإو ”لحأ اهبندجا الا ةلصخ نم انعبط ريغت ملعي الو اهباج
 ير هوو دس كاركتت هنو تس لغو 1

 نا لوفاف ةندملا يق انتماقأ نع تلأس ن أو هاذهو باوصلا

 يف ديزت ةريغص ةنزخ نع ةرابع أنل ياسا فاك ري
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 نوكت نأ امأ ةعفادملا رماب موقث ينلا ةنئاطلا هذهو اهلهإو ةكلملا

 00010015 قا رتشلاو ريبلل ةيحتنم رثالا اذهل ةذهم ةصرضخ رادع

 ةيافكلا ردقب تابترمو تافولع ا نوكيف اهلا ريسملاب رمُؤت ةهج
 الو ةفولع مل سيلو جايدحالا دنع بلطي افيدر نوكت نا امإو
 ة نفسلا يف مضعبوربلا يف نوكي ركاسعلا هذه ضعبو بترم

 نروصحماو عالقلا ىلا اطاوحا تابلت يقف ةيربلا *ىهتتو رجبلا
 ليصافت كلذلو لاق ةنضحملا تانيملا ىلا ةيرجلا ءيبقتو ةيضرالا
 لصنسو ةيافكو عنقمردفلا اذه يف نرالا كلو لوطي اهحرش
 ةياغلل جيرددلاب هللا ءاش نأ
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 امإو تاروظحلا مت تارورضلا ف لاقو اوبتر اك مانا نا الا
 خر لكآلا عدن انك اننال مارلا قوف ةراكلا يف ناكف ماعطلا
 ادا الا ةفيظن ةنسح ةيغطالا .تناكو تاّرم نممخ ةليللاو عوبلا
 اندالب قي ايلثم ىلع اندايدعا مدخل اهفاعن انكف جضنلإو ما ةليلق
 كيبل و. تروهزلاو نيجلاب نايجلالا بلغا يف انبادتما ناكو
 الف انزبخ. هبشي ال مزبخ اذكهو كلذ هابشإو نيدرسلاب او ريا
 ريكو ةنلكا ام هاوس اندجو ولو اهريغ مل ةطنخلا نم وهأ يردأ
 اندوزل لبق نمزبخلا لاخ ثللع ول لوقي يدلاو تغمس ام
 راض اهنبغر مدع يزيلكنالا أو انو ةيردنكسالا نم ٍنيغ ازبخ
 |.بهجذيف ةجاجدب موي لكانل ينأيو هيوشيو رانلا يف انل هديعي
 تايإلا ىرم انل رثكاو يديب اهي ىلوتا انإو يدلاو
 رمايا تضنتنا دقف ةليجابو تاقوالا ضعب ف اهب مدنأت انكف
 رغث انلصو تالإو ررض ىنال 'ةنيفسسلا يق انل لصحي مورفسلا
 ديدملا ةكسلا .ةبرغ بكرتو روقت مايا ةثالث .دعبو ايليسرم
 اذاف سيسرفلا دالب ةدعاق يو سيراب ةنيدم ىلا هجوتتو
 ريغ ًاباطخ كلل ترطس هيو هلل لروعب كنانه ىلا انلصو

 نسح يل مودي نأ يئاجزو نآلأ دعب هعما امو ءارا ام هنمخأ أذه
 لام نمارو لامالا ةياهن يل وهف لاوحالاو لاحم عيجج يف كاضر
 يناوخا ىلإ تايحنلا ىكذا يفلبت نا اضياوجرإو للابفالاو لوبملا
 كلءال يل رسيو هءاقب هللانمادا زيزعلا يلاخ دي لبقإو يتاعو

 5 ظ



 : 0 ظ
 هاوس هلوط اطوطو عارذلا دم ردت ناسنالا ةماق نع عافترالا

 تقول باغ امك الو رولا لوخدل كبد
 رونلإو سولجل شرف 0 0 اللا لوخد نم افوخ ةلوفقم

 لضخ هاع ال ةدعم ةيناو قيرابا اهيفو موقلا ةداع بسخ ىلع
 +. 81 م :تاقوإلا نفت, ىف ناننالا  يوتعي -امور4 للا رم
 نا داكرفسلا ةدم رجلا نال ًاليلق الأ انل لضحي لل ءينلا نكلو
 ةليلق :تاقوا يف الا بارطضا 0 0 نكي

 نيترم يدلارل لص امنأو ةليحا هذهب هررض عفدأو دقرا تنكف
 ةييفسلا انلوخد دنعو نيتنضخ انتاكو رمالأ ءادشإأ هب كللذو

 انم تفصل ةثيدر ةيئام تاور ”هل انيمش رجلا نبلغ. ىلع اندوعضو
 هجو ىلع يزبلكنالا انل لاق نا ىلا ةيلكلاب ها رثف لك الا ةوهش
 ظ بكا نيبال هرافسا ةرثكإ 0 ةجصنلا

 ةيلاج سنين رباك نادم 4 تلك لو لكألاب ىف ةئفبتلا

 ىلؤالاف هتوف ترتفو ةيبيفسلا و :راودلا هباصا

 هلاغب يرش ام ماسلطلا نم لولنع نا ولع ليي د ناسنالل
 انلعفو انلئتناف ةنيفسلا 00 رج لع :يوقيو بجبل

 بيقرتو انقياضت.ةريقلا تناك انإو انلصو ا انجيركسبأو
 ا هيبهش *يش ىلع مانن انك اننال“ انققإوب ال. مونلا شارف
 يدلإو لحم قوف يلحم ن ناكو هنع : ديزي 0 ناسالا ردق

 هللا هظنح يدلإو يبأف كلذ نم عننا نأ: الما. كدا .تنكو



 ايلا )عع ٠



 ٠ را

 ىلاعت هللا لعل نيمامالا ماقب ةحتانلا يلارتي نأ هنم وجرإو هءاثو
 نسحا ب انعجو لامالا مكيإو 'هللا انغلب نتيملاس اندري
 نملاعْلا بر هلل ديحإو نبأ لاوخالا

 هلأسو هيلع لخد اجاوخلاب اذإو هفرظو باوجملا متخ هنا من

 هشارف يف عا دقو روتف ضعب هددع نا هل لاقف دلاولا نع
 " لاقو كلذ رع هعنف ههبنال هيلا تبهذ تئيش ناف ميرتسيل
 كلذل نيدلا ناهرب هباجاف هربخاف ماق اذاف يريح ف هرظنتم يفا
 ىلا هترطس باثك اذه هل لاقو هفرظ يف باتكلا كلذ هارا من

 لضفتث نأ كوجراف اهبلا هلاسرأ ديرإو يدلاو نذاب رصمب يندلأو
 هليضوتب لفكتو هذخإو ةماركو ابح لاقف ةطسوبلا .ىلا هليصوتب
 فرضنأو

 لوالا ءزجلا ىهتنأ 5

 ةنف
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 باتكلا ظيرقت
 مالقألا حسنت ام انل ىتبي انإو ديب يديألا جنت ام
 نيمهجا هبعصو هلإو ذيحم انديس لع هللا ىلصو نيملاعلا بر هلل ديحا

 لع غيشلل ثبسن يذلا بامل ١ بغعتل١ لب باتكلا اذه تنم يلاف دعبو

 ةولسو رظانلل ةهزن هتدجوف هتباكح يزيلكت الا حتاسلل تدنسإو هتياور نيدلا

 فلل نع هينابم برعت حارشنإو طاشن رطإوللو جايترا بولفلل هيف رطاخلل
 هنلثوا. دهشي و ةقئانلا هنيماضم عئادب نع ةقئارلا هظانلا عئاور عصفتو هيناعم

 ضئاقثو نونفلا بئارغ نم هيف عج رايبخالا نسمي هفنصلو رادنملا ولعب
 مصق بلاطملا فرشا دصانملا ىننا ىلا نرقو نونلإو بضلا نوجملإو دجلا
 نع فشكو عئانصلا رارسا نم ينخ ام هيف رهظا بلاط لكل :بوغرملا هنا
 هتلنغا ام ءاكحا 7 نم كلذ ىلا 80 عقاربلا مولعلا تاردذم هجو
 اذه يف هترهظإو رخإو الا هب ثدرفت ام و رداونلا فئاطلب هحثوو ٠ ٠ اًمدنلا

 يناعم ىلا يف عيدبو عماج تاعرتخلا عيمجل عرتفم وهف رخالا رودلا

 نبع نم هادبا اه لصولا حيو نض ىلا لصف نم لقنتي عفان ثاعدتبملا

 لاخلا ناسلب هيف لوقي لاضفملا هنلئوم نأكف
 ٌكّراشي ال اهلا يف اًباتك .اجل هعيجل يركف باعنا يف تيدصن
 كرابم مانالا غي يلع يمسإف اًتقوم هيف هللا دمحب تنكو

 كلسو داجا هناف هاشو ناسحالاو نسحلا زارطبو ءاشنا نم رد هألف

 نكساح تبكو هيناما ىلاعن هللا هغلب دارا قوف ام هب غلبو دادسلا قيرط
 دوجولا ندزي ةمايإو هيل ايلل ةجمب اقلرالا عاد اقبلا لضإوتم لاز الو هيناشو

 يذلا مانألا دين ةمرحب ليزخلا رجالاو ليمجلا ءانثلل ايتغم همالفا ر اثآب
 مانخنإو ةدبلا هركذب نسحي

 كبي ليا د ذبع ءاهلعلا مادقا بارت ريصفتلاب فرتعملا رتقفلا هبتكو

 نينئامو نيعسلنو عبرا لد "لقسم نابعش طس]وأ يف يندملا هداز مالسلا دبع

 وسم !دباج ةشورحملاب فلإو
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 برعلا نو رشعلا
 نبدلا ناهرب باتك .نو رشعلاوةيداحا

 ( باتكلا نم ةمتث ) بحاصو نيدلا ناهرب نو رشعلاوةيناثلا
 . (يباتكلا نم ةمثث ) خيراتلاو ةيفارغجما نورشعلاو ةنلانلا
 ( باتكلا نم ةمث) تادابعلا نورشعلاو ةعبارلا
 (.باتكلا نم ةمتث ) عابجالا ةأيهو ناسنالا . نو رشعلإو ةسماخلا
 نبدلا ناهرب اتكمانخ نورشعلاو ةسداسلا
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